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ச�கர�ேகாயி
 ேகாமதிய�ைம பி�ைள� தமி�  

பதி�பாசிாிய� : க�பபாதேசகர�, ஆதீன சமய�பர��ன�, ெந
ைல, கைடய�,  

அ �மி!. வி
வவனநாத #வாமி தி வாசக $%ேறா'த
 !( ம%)�  

கைடய� * நி�யக
யாணி ேசவா சமாஜ�தினாி� ேப தவி-ட� நவரா�திாி 

விழாவி
 கைடய�தி
 ெவளியிட�ப/ட கைலமக� தி நா� மல�  

பி�ைள�தமி� கள0சிய� 2  

ெவளியி/ேடா� :    க�ப� இல2கிய� ப3ைண, 

பி/டா�ர�த�ம� ேகாயி
ெத , தி ெந
ேவ4 நக� - 627 006.  

வ�5வ� 2046� ௵ 'ைல 4s $ர# 21.10.2015  

க.ஆ. 1130  - விைளநில� : 173 

 

இராசராசேசாழ�, நாத$னிக�, உ.ேவ.சாமிநாத ஐய�, $.ரா. அ ணாசல2 கவிராய�, 

�/பரத ெச/7யா�. தி $ைறைய, தி8விய பிரப9த�ைத, கா�பிய�கைள, 

சி%றில2கிய�கைள, ெச�ேப/7:�, ப/ேடாைலயி:�, அ;சி/<� ைப9தமி� 

ெச
வ�கைள உலகி%! அளி�த சா�ேறா� இவ�க� தி வ7க52! 'ைறைச 

ஆதீன 23வ' ச9நிதான� சிவ�பிரகாச ேதசிக >��திக� அவ�க� ஆைணயி/டப7 

இ9?ைல பதி�பி�' ப7ம2கலமாக பைட2கி�ேற�.  

ெவளியி/ேடா� :  

க�ப� இல2கிய�ப3ைண,  

பி/டா�ர�த�ம� ேகாவி
ெத , தி ெந
ேவ4 நக�.  

---------- 

ஓ�  

ெதா��ேதா� 	வ��ெதா��ேதா� 	வ��ெதா��ேதா� 	வ��ெதா��ேதா� 	வ��    

    

  எைவ எ
லா� ெசBேதா� எைவ எ
லா� ெசBேவா�  

அைவ எ
லா� எ� ெசய
க� அ
ல - சிைவபாலா  

அ�'ைண-� நி�ெசயேல அ�பலC� நி%ேகதா�  

$�தி அ � ேவழ $கா  
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என அ7ேயCைடய ஆசிாியபிரா� க�ப� அ7�ெபா7யாாி� தி வ7 ேபா%றி 

ஆ%றிவ � தமி�� பணியி
 உதி�பி�த ப�D
 ஒளிர; ெசB என உ.ேவ.சா. 

அவ�களி� ெமாழிைய மனதி
 பதி�' கிைட�த%! அாிய, அ;சி
 வராத ?
கைள 

ேத7 ெதா!�' $79தவைர பதி�பி�' வ கிேற�.  

 

இ�பணியி
 பி�ைள�தமி� கள0சிய� எC� ெதா!�பி
 ெந
ைல, F�'2!7 

!மாி மாவ/ட�தி
 உ�ள இைறவி பி�ைள�தமி� ?
கைள இர3< இர3< 

?
கைள இைண�' பதி�பி�' வ கிேற�. $த
 ப!தியி
 கா9திமதிய�ைம, 

மரகதவ
4ய�ைம பி�ைள�தமி� ?
கைள பதி�பி�'�ேள�. இர3டா� 

ப!தியி
 ச�கர�ேகாவி
 ேகாமதிய�ைம, கைடய� க4யாணிய�ைம பி�ைள�-

தமி�கைள கைலமக� தி நா� மலராக இ�ெபா(' ெவளியி<கிேற�.  

ேகாமதிய�ைம பி�ைள�தமிைழ இய%றியவ� ஊ%)மைல சமி� அைவ��லவ� 

$�'Hர2 கவிராய� ஆவா�. இவர' வரலா) எ'I� கிைட2கவி
ைல .  

 

இ�பதி�பி%! ஆசி வழ�கி அ ளிய தி வாவ<'ைற ஆதீன 24-வ' ! மகா 

ச9நிதான� *ல* அ�பலவாண ேதசிக� பரமா;சாாிய #வாமிக� ெபா�ன7-

க52! அ7ேய� ந�றி ெதாிவி�'� பணிகிேற�.  

 

இ�பதி�பி%!� ேப தவி �ாி9த கைடய� வி
வவனநாத� தி வாசக $%ேறாத
 

!(வின�, கைடய� * நி�யக
யாணி ேசவா சமாஜ� அவ�க52!� 'ைணநி�ற 

அ7யா�க52!�, இ9?4ைன� தி �தி-�, அணி9'ைர ந
கி-� உதவிய ந3ப� 

தி . $.#. ச�க� அவ�க52!� ம%)� கைடய�, தி . ேக.எJ. க
யாணி 

சிவகாமிநாத�, தி . ஆ. க
யாண #9தர� ஆகிேயா 2!�, அறநிதி-�, 

விள�பர�க5� த9'தவிய அ�ப�க52!� அ7ேயனி� ந�றிைய� ெதாிவி�'2 

ெகா�கி�ேற�.  

 

இ9?4ைன சிற9த $ைறயி
 அ;சி/< உதவிய ெவ�கேடK ஆ�ெச/ தி . ச. 

ச�க�, தி . ெத. $�'மணி, தி . மா. வ�ளி ஆகிேயா 2!� பலவைகயி:� 

பதி�பி%! உதவிய அைனவ 2!� ந�றி.  

 

இவ3 க�ப� அக� 627 006; ஆதீன சமய�பர��ன� பிைழ�த' ெபா)�த
 

ெபாியவ� கடேன - க�ப�  
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சிவமய�  

தி 2கயிலாய பர�பைர� தி வாவ<'ைற ஆதீன�  

இ ப�' நா�காவ' ! மகாச9நிதான� *ல* அ�பலவாண ேதசிக பரமாசாாிய 

#வாமிக�, தி வாவ<'ைற (அ0ச
) - 609 803. நாைக மாவ/ட�.  

நா� : 30.09.2015  

-----------  

அ�� வா���ைரஅ�� வா���ைரஅ�� வா���ைரஅ�� வா���ைர    

நம;சிவாய வா�க நாத�தா� வா�க  

இைம�ெபா('� எ�ெந0சி� நீ�காதா� தா�வா�க  

ேகாகழி ஆ3ட ! மணித� தா�வா�க.  

 

திாி�ைர #9தாி அ9தாி சி9'ர�  

பாி�ைர நாரணி யா�பல வ3ண�தி  

இ ��ைர ஈசி மேனா�மணி எ�ன  

வ பல வாBநி%!� மாமா' தாேன. - தி ம9திர�  

 

ந� ஆதீன சமய�பர��ந� க�பபாத ேசகர� ைசவ�தி . இ. ச�கர� அவ�க� 

வ கி�ற கைலமக� தி நா� விழா மலராக கைடய� அ7யா�க� 'ைண-ட� 

ச�கர�ேகாயி
 ேகாமதிய�ைம பி�ைள�தமி�, கைடய� க4யாணி அ�ைம 

பி�ைள�தமி� ஆகிய இ  ?
கைள-� க�ப� இல2கிய� ப3ைண ெவளிMடாக 

ெவளியிட உ�ளைம அறி9' மகி�;சி அைடகி�ேறா�.  

 

சிற9த சி%றில2கிய�கைள� பதி�பி�' ெவளியி<� அ �பணியி
 த�ைம 

ஈ<ப<�தி2 ெகா3<�ள தி வாள� க�பபாதேசகர� அவ�களி� பணிக� 

பாரா/<2!ாியன. அவ�த� சீாியபணிக� ேம�ேம:� தைழ2க ேவ3<ெமன நம' 

ஆ�மா��த >��திகளாகிய * ஞானமாநடராஜ� ெப மா� தி வ7 மல�கைள;. 

சி9தி�' வா��'கி�ேறா�. 

இைண�� : தி நீ%)�தி 2கா��  

ெப)ந�    : சிவ�தி �ெதா3ட� க�பபாத ேசகர� அவ�க�, ெந
ைல 

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

அணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைர    

கவிஞ� �கவிஞ� �கவிஞ� �கவிஞ� �....����. . . . ச�க�ச�க�ச�க�ச�க�, , , , ெந�ைலெந�ைலெந�ைலெந�ைல    
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“தி2ெக
லா� �க()� தி ெந
ேவ4” எ�) அ �தி . தி ஞானச�ப9த� 

ெப மா� தி வா2கி%! ஒ�ப விள�!� ெந
ைல;சீைம, ைசவ சமய�தி%!�, தமி� 

இல2கிய�தி%!� நிைறய; சா�ேறா�கைள� த9'�, த9' ெகா37 �ப'மான 

ெப ைம2!ாியதா�.  

 

அ�த! சா�ேறா�களி
 ந�மிைடேய நடமா<� உ.ேவ. சாமிநாதராக விள�!� 

தி வாள� க�பபாதேசகர� எ�C� இ. ச�கர� அவ�க� சமய�தி%!�, 

இல2கிய�தி%!� ஆ%றிவ � ெதா3< அள�பாிய'. ஏற�தாழ நா%பதா3<க52! 

$� "க�ப� இல2கிய� ப3ைண” எ�C� அைம�பைன நி)வி, இ�) வைர 

ச4�பி�றி உைழ�' வ பவரா�.  

 

அ�) உலா ?%ேகாைவ, F' ?%ேகாைவ என� பதி�பி2க�ப/ட' ேபால இ�) 

இவ�க� பி�ைள�தமி�2 கள0சிய� எ�ற ெபயாி
 ப
ேவ) தல�களி
 ப
ேவ) 

தி �ெபய�கேளா< எ(9' அ ளி அ �பா4�' வ � அ�ைன உைமயவ� மீ', 

அ�த� தல�தி
 பாட�ெப%ற பி�ைள�தமி� ?
கைள இர3< ?
க� 

ெகா3டதாக� பதி�பி�' ெவளியிட� தி/டமி/<, $த
 ?லாக� தி ெந
ேவ4, 

கா9திமதிய�ைம பி�ைள�தமி�, Hரவன
P� மரகதா�பிைக பி�ைள�தமி� 

இர3ைட-� பதி�பி�' 10-08-2015 தி ம9திரநகரெமC� F�'2!7 தி  

பாக�பிாியா� மாத�கழக ஆ3<விழாவி
 ெவளியி/டா�க�.  

 

அ8வாிைசயி
 இர3டாவதாக ச�கர�ேகாயி
 ேகாமதிய�ைம பி�ைள�தமி� - 

கைடய� க4யாணிய�ைம பி�ைள�தமி� அட�கிய ?ைல இ�ெபா(' 

ெவளியி<கிறா�க�. >�றாவதாக2 !�பேகாண� ம�களா�பிைக பி�ைள�தமி� - 

பாபநாச� உலக�ைம பி�ைள�தமி� ெகா3ட ?ைல ெவளியிட� தி/ட-

மி/<�ளா�க�.  

 

இ8வா) அாிய பணியி
 ஈ<ப/<�ள ெதா!�பாசிாிய� அவ�க52!, 

ைசவந�ம2க�, சமய; சா�ேறா�க�, தமிழா�வல�க� என� ப
திற�ேதா � 

ஆதரவளி�ப'ட� ?
கைள� ேத72 ெகா<�'� உதவிட ேவ3<கி�ேற�. 

அ;சி4
லாத பல அாிய ?
கைள அவ�க� ேத7 வ வதறிேவ�. அ8வா) ேத72 

ெகா37 2!� ?
களி� ப/7யைல இ�தைகய ெவளிM<களி
 பிர#ாி�தா
 

க3Q)ேவா� கவன�ைத ஈ��' அைவ ப%றி அறி9த தகவ
, ெசBதிகைள� 
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ெதா!�பாசிாிய�2!� ெதாிவி�'தவலா� எ�ப' எளியவ� க �தா�. *ல* 

ெச�பைற; சித�பர #வாமிக� * மகா �ர ெஜப�ைத *மகா  �ர பாத வண2க� 

எ�ற ெபயாி
 தமி��ப<�திய ளி-�ளா�க�. ெதா!�பாசிாிய� அ9?
ப7 

ேவ3<ெம�) ெதாிவி�தா�க�. ஓரா3டாக $ய�) சி�னா/க� $� அ9?4� 

உல�நக
ப7 ைகவர� ெப%றளி�ேத�.  

 

இ9?
 இ  பி�ைள�தமி� ?
களி:� பாட
கைள எளிதாக வாசி2கI�, �ாி9' 

ெகா�ளI� வசதியாக பத� பிாி�' அ;சி/<�ள பா�! ெபாி'� 

பாரா/ட�த2கதா�.  

 

ேகாமதிய�ைம பி�ைள�தமி� ெச�கீைர� ப வ�தி� ஐ9தாவ' பாட4
 தல�தி
 

பிரசாதமாக வழ�க�ெப)� �%) ம3ணி� சிற���, பயC� இனி'ண��த� 

ப/<�ள'. வ ைக� ப வ�தி� இ)தி� பாட4
 “மாேன வ க, உயிரைன�'� 

வள�2!� அ(�)ைனேய வ க,” எ�ற அ7யி
 ப
:யிைர-� கா�த 5� 

பராச2தியி� க ைண ெவளி�ப<கி�ற'. இ�பாடைல� தி ெந
ேவ4, #9தர 

ஓ'வா >��தி அவ�க� தி மகளா� F�'2!7, சிவ.ேகாமதி வ�ளிநாயக� 

அவ�க� பா<� ேபா' ந� ஊC� உ !�. நீராட% ப வ�தி� ப�'� 

பாட
களி:� ெபா ைநயி� ெப ைம பா�!ட� எ<�'; ெசா
ல�ப/<�ள'.  

ெந
ைல மாவ/ட�, அ�ைப வ/ட�, கைடய� நகாி� பைழய ெபய� வைளைச 

எ�பதறிய க4யாணிய�ைம பி�ைள�தமி� உதIகி�ற'. கா��� ப வ�தி
 

ெபாி'� $த4
 விநாயகைர� 'தி�பேத வழ2கா!�. இ�பி�ைள� தமிழி
 $த4
 

தி மாைல� பா7 >�றாவதாக விநாயகைர� பா7-�ளா�. தால� ப வ�தி
 

>�றாவ' பாட4
 தி ஞானச�ப9த� ெப மாC2! உைமய�ைம பா
 

#ர9தளி�த' மிக அ ைமயாக; ெசா
ல�ப/<�ள'. $�த�ப வ�தி
 

$�'வைககெள
லா� விய9' ேபச�ப<வ' சிற�பா�.  

 

ஒ  பாைன; ேசா%)2! ஒ  ேசா) பத� எ�C� வைகயி
 இ ?) 

பாட
களாலான இ9?4
 சில பாட
களி� சிற�ைப உ�க5ட� பகி�9ேத�. 

இ ?)ேம இ�ப� பய�பனேவ. அ�ப�க� இ�பாட
கைள� ப2தி-ட� ஓதி 

இல2கிய; #ைவைய� ப கிடI�, அ�ைமயி� தி வ ைள� ெப%றிடI� 

ேவ3<மாB� பிரா��தி2கி�ேற�.  

 

அ�ப� பணி ெசBய ஆளா2கிவி/டா
 இ�பநிைல தாேன வ9ெதB'� 

எ�பத%கிண�க� தமி��பணி2காக; ைசவ�பணி2காக, இல2கிய� பணி2காக� 
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த�ைன அ��பணி�' அ
:� பக:� உைழ�' வ � அ��2!� 

பாரா/<2!$ாிய அ ைம ந3ப� தி வாள�. க�பபாதேசகர� அவ�களி� 

அைன�' $ய%சிக5� ெவ%றி ெபற� த3ண � ந
கிய ள “ேகாவாகி 

வ9ெத�ைம2 !%றேவ
 ெகா3ட 5� Rவா� கழ
 பரவி”� 'தி�தைமகி�ேற�.  

"ேம�ைமெகா� ைசவநீதி விள�!க உலகெம
லா�,”  

 

தி மா
நக�,        அ�ப�  

26-09-2015         $.#. ச�க�  

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

 

ஓ�  

ஊ!"மைல சம$தான& 'லவ� 'ளிய��* ���+ர, கவிராய� இய!றியஊ!"மைல சம$தான& 'லவ� 'ளிய��* ���+ர, கவிராய� இய!றியஊ!"மைல சம$தான& 'லவ� 'ளிய��* ���+ர, கவிராய� இய!றியஊ!"மைல சம$தான& 'லவ� 'ளிய��* ���+ர, கவிராய� இய!றிய    

தி�ெந�ேவ/ மாவ0ட2 ச�கர�ேகாயி� ேகாமதிய2ைம பி�ைள�தமி�தி�ெந�ேவ/ மாவ0ட2 ச�கர�ேகாயி� ேகாமதிய2ைம பி�ைள�தமி�தி�ெந�ேவ/ மாவ0ட2 ச�கர�ேகாயி� ேகாமதிய2ைம பி�ைள�தமி�தி�ெந�ேவ/ மாவ0ட2 ச�கர�ேகாயி� ேகாமதிய2ைம பி�ைள�தமி�    

 

கா&'&ப�வ2கா&'&ப�வ2கா&'&ப�வ2கா&'&ப�வ2    

விநாயக� விநாயக� விநாயக� விநாயக�     

 கா� R�த கட
�ைட உ<�த �வன�ைத  

  அரனா� ைக2 கனி2! ஆைசயாB2  

     கதி�ேவ
 எ<�' மயிேலறி ேவ� S�9' வ (�)   

  $�ன� அ2கடI� ெசBய  

 ஏ� R�த தி ேமனியி� அ3ட ேகா7க�  

  நிைற9த' என எ3ணி விைரவி�  

    ஈர7யினா
 S�9த ஒ  ேகா/< வாரண�'  

  எ9ைதைய வண�க
 ெசBவா�  

 நா� R�த க%பக� த ேவ தவ0 ெசB'  

  தாரணியி
 வ9' ேதா�றி�  

      த3 நிழ
 ெகா<�' வள� ��ைனய� கானி
  

  சய�� வ7வாB உைற9த  

 ஆ� R�த ெச0சைட� ெப மா� ஓ� பாக�'  

  அம�9' உல! எலா� பய9த  

      அ�ைன ேகாமதி �க� 'தி2!9 தமி�2 கவிைத  

  யாI9 தைழ2க எ�ேற!     1 

 

தி�மா� தி�மா� தி�மா� தி�மா�     
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 R ேமI கமல� ெபா!/7
 நா�$கைன  

  உ9தி2 கமல மீ' R�'�  

     �வன� பர�� எலா� சி/7�', மா த�  

  ெப%ேறரைன� பைட�',  

 மாேமI மானிட $த
 சகல உயிைர-�  

  மல� வாளியா� மய2கி,  

      ம I�ப72! அ � ெசB மாதவைன யாதவைன  

  வ9தி�' வா��த
 ெசBவா�  

 காேமI� இ9திராணி க0சன� எ<�(') எதிாி
  

  நி%ப இ  கமலமா'�  

     கவாி ைக இர/ட அாியாசன(�) மிைச2  

  க9தேவ� கய$க�தேனா<  

 மீேமI க�காநதி; சைட2 கடI5ட�  

  H%றி 9' அர# �ாி-(�)  

      மி�னா� இைட2 கIாி ெபா� ஆIைட�ேதவி  

  ேமனிைய2 கா2க எ�ேற.     2 

 

சிவெப�மா� சிவெப�மா� சிவெப�மா� சிவெப�மா�     

 கடகாியி� உாி ேபா�ைவ2! ைவ�தவ�  

  கன
 அாி ந�மதி பா�ைவ2!� உ%றவ�  

        கவி� உ) ம�மத காய�ைத ைந�தவ�  

  கைலநிைற த3மதி கா4% !ைம�தவ�  

 பட அர(I) இ� அணி மா�பி
 பாி�தவ�  

  பரைவயி� ெவ8விட பான�தி� ெமB�தவ�  

     பக� அ  ெசா
 மைற பா7� 'தி�தவ�  

  பதமல� ப�$ைற S7� பழி;#'�  

 !ட வயிற�ெனா< ேகாழி2 ெகா72 ைகய�  

  !தைலயி� ெம�ெமாழி கா'2(!) உவ�பவ�  

     ! !ல ம�ன� F'2(!) உைர�தவ�  

  !லவிய $�னவ� ஆக; ெசனி�தவ�  

 வடமைல ெத�மைலயாக� பைண�தி<�  

  வட� அைல ெபா� $ைலயா� உ�தம� பைர  

      மரகத ம�னிய ேமனி2 கய%கணி  

  மட
 அவி� ��ைனயி� மாைன� �ர2கேவ.  3 
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ச�கர விநாயக� ச�கர விநாயக� ச�கர விநாயக� ச�கர விநாயக�     

 க�கா #��திர� க�காளC2! $தலான  

  கணநாத� ெவ%றி2   

     கய$கைன ஒ  ேகா(<) ஒ7�' வ
லா-த�  

  என2ெகா< கன�) ெவ�)  

 ச�! ஆழி ைக ைவ�த தாேமாதர2 கடI�  

  $த
 அமர� பிைழ தீ��த  

      ச�கர விநாயக� ெச�கமல பாத9  

  தைல2 ெகா3(<) உவ9' பணிவா�  

 ெகா�! ஆ  ந)மல�� ��ைனய� காI(�)  

  மைற$7-(�) அ7யா� உ�ள$�  

     ேகாயிலா2 ெகா3< வள� கி�ைளைய� பி�ைள2  

  ெகா(� பிைறைய நிக� Tத4ைய  

 ம�காத �க� ெப%ற இமயமைல அரச%!  

  மகளாக வ9த மயிைல  

      வரராைச அ�பதியி
 உறவாB இ 9த  

  ேகாமதிைய� �ர2க எ�ேற.     4 

 

��க� ��க� ��க� ��க�     

 அரைவ-(�) மதிைய-� ஏ� சைட; S/7  

  வ
 அாிண$� அனல$� ஆதாி�(') ஏ%)  

      ெவ� அடைலைய உடல� எலா$ற� R;சி<�   

  அமலைன மைற அறியாத ெசா
 ேக/7ட  

 வரமி! ! எனேவ ெசவி; சா%றி  

  வளைமய� இளைமயி� மீதினி
 ேதா�றி(ய)  

      அ8வைர-ர ெநறிதரேவ ேவ
 எ<�' ஏ%றிய  

  வைர அர# உாிய !மாரைன� ேபா%)'�  

 பரைவயி� அ$ைத-� ஓ'வ�� பா2கிய  

  பவள ெம
4தழி பராவ ந/ பா�த   

      பதமல� உைம பனிமா மைல� பா2கிய�  

  பய� என வ மக� பா7யி% கா/7ய  

 !ரைவய� 'ைணவி நிலா(I) இவ� பா%ெசறி  

  !ளி� த  வன �ைன நீழ4
 பா
 ெபா4  

      !மாி எ� அைன உைம ஆIைட� தாB2(!) உட
  

  !லவிய கவசமதா-ற2 கா2கேவ!    5 
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நா��க� நா��க� நா��க� நா��க�     

 தி மா
 ெபா� நாபி $3டக� அதி
 உதி�(')  

  ஒ  பைட�பி
 அ9த� த9ைதைய;  

       சி /7�' ம3 ெபா'� த9ைத எ�ன� ெபய�  

  சிற9த நா�$க ேதவைன  

 அ மாமைற� ெபா ைள அறிவி2!(�) மாைத  

  அ�தால�'� ைவ�தி 2!�  

      அ�ன வாகனைன மன(') எ� அவாIற உ கி  

  அ�பி
 'தி�த
 ெசBவா�  

 வ மா
 விட�ைத அ$(') என உ3< மாியாத  

  வா�I கணவ�2! அளி�த  

      ம�கல #ம�கைலைய ெவ�க4ைய அ7ய� பா
  

  வாரா' H/7 எ�)�  

 ெப மா மக�வ ெச
வ9 த9த ம)ைமயி
  

  ேப)� ெகா<2!� ஞான�  

      ேப� ஒளிைய ஆIைட� பரேதவிைய� தின�  

  ேபணி� �ர2க எ�ேற!       6 

 

இ�திர� இ�திர� இ�திர� இ�திர�     

 அ3ட� பர�� எலா� ெவ7பட $ழ�(!) உ மி�  

  ஒ4-� மி�னான ேகா<�  

      அகில� !ழி9திட� ெபாழி தாைர மத$� ம%)  

  ஆக� க)�த ேவக2  

 ெகா3ட
 கய�ைத ெவ3கய� அதனிC�  

  பிாியமா2 ெகா3< உலாI� வி3ணி
  

      ேகாமகைன இ9திராணி தைலவைன; சலச  

  ெம�!ளி� சரைன ஒ�த
 ெசBவா�  

 த3ட�ைத ைவ�த ைக; சமைன-� ெவ (வ) அவ�  

  தரளா
 சம/7 ெவ�)  

      தவ$னி !மாரC2! அழியாத ஆ-�  

  த9தவைர2 கல9' த(I�  

 வ3ைட� �ைன9த ைக2 ேகாமள2 ேகாமதிைய  

  வரராைச ேமI !யிைல  

      வாைல அ�பிைகைய விணி� ேமைல வானவ�பரI  

  மாத�கிைய2 கா2கேவ!       7 
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தி�மக� தி�மக� தி�மக� தி�மக�     

 தி�க� �'2கைல நிலா� திர� விாி9' என�  

திைர விாி2கி�ற சீர�  

     ெத3கட%ப�ளி-� ெச�ெபா� ஆைட-�மணி  

இைழ�த அணிதிக�ம!ட$�   

ெவ�கதி�2(!) ஆயிர மட�(!) ஒளி பர���  

ெகௗ�'வ மணி-� பைட�'  

      ேமதினி �ர2!� விதி கணவ�2! ந
! தி மா'  

அ7 விய9' ஏ�'வா�  

 த�க; சிைல�தC� தா�கி $��ர நைக�'  

அழ4னி% சா�ப� ெசBத  

      ச�கர2 கடI� ஒ  ப�கி� ேமவிய பராச�தி  

மைலயரச� மைனவி  

 அ�ைக� தல�தினி
 எ<�' மகி�I எBத  

மகளாக வ9' அவதாி�த  

     அ�ைன ேகாமதி மல�� ��ைனய�கா  

மயிைல அ��ட� கா2க எ�ேற!    8  

 

கைலமக� கைலமக� கைலமக� கைலமக�     

 இவளI எ�) அறியா உல(!) யாைவ-� எளிதி
  

ந�! ெசB நா�$க� தா:I�  

 தவள $3டக(�) மீதிC(�) ேமவிய தவள  

அ�பிைக தா� இைண ேபQவா�  

 கவள ெவ�காி ஈ�உாி >7ய கன4
 நி�)  

ஒளி� ேமனிய� பா
 உைற  

 !வைள எ3கணி ேகாமதி பா�வதி !வைலய9  

த தாB தைழவாகேவ!      9 

 

ஏ5 மாத�க� ஏ5 மாத�க� ஏ5 மாத�க� ஏ5 மாத�க�     

 வ3டமி�; ெச
விைய� திேராபவ மேக#வாிைய,  

  வள� எவன ெகௗமாாிைய,  

      ம� உயி� �ர2!� நாரணிைய, உலைக� ெபய�!�  

  ேகா/< வாராகிைய,  

 மி3டைர அட2! காளிைய, இ9திர%! அர#  

  மிக ந
!� இ9திராணிைய,  
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      ேவணவாெவா< கமல� நாண வாB�தி/ட ெச(  

  ெம
ல7ைய வா��த
 ெசBவா� 

 ெகா3டைல� த3டைலைய அறவிைன; ைசவல2  

  ெகா�ைத2 க79' கணவ�  

     ேகாVர� உ%ற' என மதைலைய; ச%) உறI  

  ெகா3ட R�!ழ4 ம'ர2  

 க3ைட அ$ைத2 கனிைய நனிவ � ப;ெச-�  

  கனிI த  கி�ைள ெமாழியா�  

     காமாாி பாக�' ேமI� ஆIைட அ�பிைக2  

  க�னிைய2 கா2கேவ!      10  

 

�&ப�� �,ேகா* ேதவ�க� �&ப�� �,ேகா* ேதவ�க� �&ப�� �,ேகா* ேதவ�க� �&ப�� �,ேகா* ேதவ�க�     

 $ைல நில�தினி
 ஆய�க� பா7யி
  

  $ன� நிைர� 'ய�தீ�தர ேவB இைச  

      $ளாி ஒ�த ெச8வாB இைடேய த �  

  $கி4ைன� ெபா  ேமனிய� ேசாதாி   

 பல கைல�தமி� மாமக� ேதCைற  

  ப'� ெம�ைதய� ேச7யராB ஒ   

      பணிவிைட2! அ �வாB எனேவ எதி�  

  பரவி நி�த:ேம வழிபா< ெசB'  

 இல! ெபா%பத மாமலர� இைற  

  இனி(') உற� பிாியமா உைர ேபசிய  

      இலைவ ஒ�' எழிலா� இத� வாயின�  

  இரைலைய� ெபா  ேவ
 நிக� ேகாவினி
  

 உலகிைன� த  தாB வரராைசயி
  

  உ) மக�'வ ேகாமதி நாயகி  

       உட4C2! உ)காவல� ஆனவ�  

  உயி� நில�' உைற ேதவ�க� யா ேம   11  

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

2. 2. 2. 2. ெச�கீைர& ப�வ2ெச�கீைர& ப�வ2ெச�கீைர& ப�வ2ெச�கீைர& ப�வ2    

 

 பாிமள மி!9த நீரா/7 மரகத ஒளி  

  பர�� தி ேமனி எ
லா�  

      ப/டாைட ெகா3< ஒ%றி ஈர� �ல��தி  

  மைலயரச� மைனயா/7 பவள  

 விாி!$த வாயினா� ெம�கா' க3உ9தி  



13 

 

  ேமI நீ� ஊதி நீ2கி  

       ெவ3பிைறைய நிக� Tத4
 ம3 ெபா/<� இ/<  

  ம7 மீதினி
 இ �தி மைலயி
  

 ெபாிய தன அ$F/7 உலெகலா� ெப%ற  

  அைனைய� பி�ைளயாB� ெப%றி<�  

       ேப) எவ�2! எB'� என ஈறிலா ஆன9த  

  ெப வளமதாB வள��த  

 தி மக� நிைற9த சீராைச அ�பிைக ேதவி  

  ெச�கீைர ஆ7 அ ேள!  

      ேத� ெமாB�த ��ைனய� கானி
  

  ப#�கி�ைள ெச�கீைர ஆ7 அ ேள!   12  

 

 அாி பிரமாதிய�க� அைனவைர-� வ9தைன ெசB  

  அ��ய� தி வ7யி
 ஒ�)  

      அவனிமா� $7 S/7 ஒ�றிைன மட2கி  

  அ � ஒ(! தி $க� அைச�'�  

 பிாிய$%) இைமயரச� மைனவி அைனவாஎ�)  

  ேபசி இ ைகைய நீ/ட�  

      பி�னி/< நீெசல� ேபைதயா� நீஎைன�  

  ேபைதயா2கிைன ெகா
எ�ன  

 ஒ $�த� இ/<ம7 மிைசைவ�' விைளயாட  

  ஒளி� $�த >ர
 கா/7  

      ஒ3திைர� பரைவ அ$' உ3டவா என�தாB2!  

  ஓ� ஒ�பிலா மகி�I ந
!�  

 திாி�வன நாயகீ சீராைச வள�ேதவி  

  ெச�கீைர ஆ7 அ ேள!  

      ேத� ெமாB�த ��ைனய� கானி
 ப#�கி�ைள  

  ெச�கீைர ஆ7 அ ேள!     13  

 

 ஐவைக2 கடIளைர ஐவைக; ச�திகைள  

  ஐவிழி2கைட ேநா2கினா
  

     ஆ2கியவரா
 ஐ9' ெதாழிைல-� நட�திட;  

  ெசB' அதி
 ஓ� ப%)� இ�றி  

 ெமB வள� பர�பிரம வ�' விைன நீ�கா'  

  ெம�மலாி� மண$� எ3ணி�  

     ேமI ெநB-� ேபால ஓவிலா' %) இ�ப  
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  ெவ�ள� திைள�' வா(�  

 ைசவ மைற $7ேவ பராச�திேய  

  த�'வாதீதமான ெபா ேள  

      சாமள ெசாWபிேய ேகாமள2 !�ற�  

  தன�' அ$த� ஊ/7 ேவலவ�  

 ெதBவ வி2கிேனசைன வள��' அ 5� அ�ைனேய  

  ெச�கீைர ஆ7 அ ேள!  

      ேத� ெமாB�த ��ைனய� கானி
 ப#�கி�ைள  

  ெச�கீைர ஆ7 அ ேள!    14  

 

 ச வ ேலாக�ைத-� த�கிய அரா உல!  

  த�னி
 வள� ச�கப�ம�  

      ைசவ$� ைவண$� ஓ�9' இ வ� த�களி
  

  சைமய வாத� �க�)  

 ம மல�2 க%பக�' இைற உலகினி
 ெச�)  

  ம�C விைட உைர2க  

     ம%றவ�2! அாி அரC� ஒ�) என� ெதளிவிலா  

  வ�ைமைய உண�9' நீவி�  

 உாிைம-ட� வரராைச -%) ந%றவ�  

  உஞ%றி7
 இ I I� ஒ�றா  

     உ�க52! அறியலா� எ�றப7 அவ� தவ#  

  உக9' ெசய ஒ வ7வமாB�  

 தி I I கா/7யவ� ம விய பராச�தி  

  ெச�கீைர ஆ7 அ ேள!  

     ேத� ெமாB�த ��ைனய� கானி
 ப#�கி�ைள  

  ெச�கீைர ஆ7 அ ேள!    15 

 

 ெவ8ேவறதாB $�� ெசBத விைன வழியாB  

  வியாதிக� அேனக� உட4�  

      மீறிவாி� அ8வவ%றி%! ஒ  ம 9தாB  

  விதி�தைவ எலா� அக%றி  

 எ8வாறதாB வாிC� எ
லா வியாதி2!�  

  ஏ%றி< ம 9' ஒ�றதா  

     இைமயவ� உ3 அ$திC� இனிதான �%றி�  

  ந�ம 9' அளி�' இனி வரா'  

 ைமவா� கைட2க3 அ �ெசB' ச�கர� பாக  
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  ம வி2 கல9த மாேன   

      மானத தியான� �ாி9' பணி அ�ப�  

  பிறவி� பிணி2!� ம 9ேத  

 ெச8ேவைள ஈ�ற ேகாமதி பராச�திேய  

  ெச�கீைர ஆ7 அ ேள!  

     ேத� ெமாB�த ��ைனய� கானி
 ப#�கி�ைள  

  ெச�கீைர ஆ7 அ ேள!     16 

 

ேவ" ேவ" ேவ" ேவ"     

 $ கல� ெபா'ளிய ெபாழி
 இைச மைலய� உ)0சீ� வி0சார  

  $'மண� விரவி ந
வளைமயி� மழைல ெமாழி9' ஆ<0 ேசB ேபா
  

 வ � வளி �ைனவன ந<வினி
 உலவி மத�ேத� எ�) ஓ'�  

  வ(விைன அழிI ெசBவர� அ � ெபற உ� மகி�9ேத ெபா� ேகாயி
  

 ெப மதி� தடவி உ� ெபய�தர விைரெவா< பி�தா� மி� பார�  

  பிைற$7 உைடயவ� பிாிய ந�நட� இ<0சீ� !�றாத  

 தி I) சக கயிைலயி� ம விய ெகா7 ெச�ேகா ெச�கீைர!  

  சிைலமக� என ஒ  ெபய� ெப) தைலமக� ெச�ேகா ெச�கீைர!  17  

 

 பதமிைச பாி�ர மன ெமாழி என $ர
 ப3ேபாேட ஆட�  

  பலமணி விரவிய எழி
 வைள இ ைக பாி9ேதா டாதாட  

 இதமித� இைட இ)� என மணி வட� ஒ4யி� சீேரா< ஆட  

  இண� மல� ெபா'ளிய !ழ4ைட அளிக� எ(9ேதாேடா< ஆட  

 விதவித உயி�கைள உதவிய வயி� வட ெம�பா சிைல ஆட  

  விகசித கமல$� விளறிட விற
 த  மி� ேச� $க� ஆட  

 அதர ந
அ$'! ெமாழிபயி
 ேகாமதி ஆ<க ெச�கீைர!  

  ஆதி வராகி ெபா� ஆIைட அ�பிைக ஆ<க ெச�கீைர!  18  

 

 மதிமிைச தவ�த  க $கி
 என $க மதிமிைச இைச பா<  

  ம'கர நிைரநிைர க'விய �ாி!ழ
 வண� வா�சைட ஆட  

 விதி �ைனத  ெதாழி
த  பி !7 மிைச மிளி� வா� Tத
 மீதி�   

  ெவய�த  தரளெமா< உற�த  தரள மி!0 #/7-� ஆட2  

 ெகாதி விட� அ$' அன இ விழி தடவிய !ைழெசவி !ைழ ஆட2  

  !டமைல அைலதர மைலத  தன� வ  !ளி� மா�பக� ஆட  

 அதிரகசிய பரெவளியினி
 உைறபவ� ஆ<க ெச�கீைர!  

  ஆதி வராகி ெபா� ஆIைட அ�பிைக ஆ<க ெச�கீைர! 19  
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 ம3 தல$� உய� வி3 தல$� பணி வ3 தல$� ஆட  

  மரகத ேமனியி� ஒளி கஞ42 கதி� மணிைய மைற�' ஆட  

 ெவ3 திைர மக� $த
 எ3 தி மாத (�) ெம�ைக !வி�' ஆட  

  மிளி� மைறயாதிய பல கைலயாI(�) நி� ெமB� �க� ெகா3டாட�  

 ெதா3ட�க� �3டாிக� பத ேம�ைம 'தி�' மதி�' ஆட;  

  S:) ேசB $தலாய உயி�� ெதாைக-� #ழ
 உ%) ஆட  

 அ3ட� அைன�' நிைர9த பராபைர ஆ<க ெச�கீைர!  

  ஆதி வராகி ெபா� ஆIைட அ�பிைக ஆ<க ெச�கீைர! 20 

 

 ஏடல� ெகா�ைற-� ஆ (�) நிைற9த சடாதாாி  

  ஈசெனா<� தி ேமனி ஓ� ப�கினி
 வா� பாாி  

 தாடைல ெகா3டவ� சா� பவ ச�கட நீ� வாாி  

  தாழ வி(� ெபா(' ஓ� ெப  வ�கமதாB வாாி  

 நீ< ெப 9தனி H< அ �கி�ற கி பா சீ4  

  நீ� $கி
 வ9'ைற மாட$(�) ேமைட-� ஓ� X � 

 ஆடக ம�ற$(�) ேமவிய ராைச மி� ஆ<க ெச�கீைர!  

  ஆதி வராகி ெபா� ஆIைட அ�பிைக ஆ<க ெச�கீைர!  21 

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

3. 3. 3. 3. தால& ப�வ2தால& ப�வ2தால& ப�வ2தால& ப�வ2    

 

 'கி
 அ�பரமாக; S�9த ெதா
ைல�  

  �வன� அைன�திைன-�  

      'ைண2க3 கைடயி
 த9' அளி�'�  

  'கின� பட�9த வைர2! அரச�  

 மகி(� தவ�தா
 மகவாக வ9த  

  மயிேல மா மைற?
  

     வா2கிய$9 ேத�9' அறியாத  

  வ7ேவ! ��ைனவன2 !யிேல!  

 எகின� பி7-� ெதாட�9' நைட  

  இய%ைக அறிய; சில�� அர%ற  

      எழி
 Rவ7 ெம�ெமல� ெபயர  

  எB'� கிளிேய என� ேபா%றி  

 அகில� பரI� வரராைச2!  

  அரேச! தாேலா தாேலேலா!  
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      ஆல க3ட� ம விய  

  அ�பிைகேய தாேலா தாேலேலா!   22  

 

 ஈ/<� கனக; #வ� ஏ%றி இல!  

  மணிக� !யி%றி வி3ைண  

       எ/7�பா�2! மாட நிைர  

  ஏ9' சிகர� தைல மீதி
  

 தீ/<� வாியி
 தாரைகக� சிற2!�  

  வான�' எ(9த ெச(�  

     தி�க� இற�கி உட% கள�க�  

  தீ�2!� ம 9' ேதவ�க� வி3 

 நா/< ம 9தி� ேமலான ந
ல  

  ம 9' நி� கணவ�  

      ந
!� �%) ம 9' என உ�  

  நய9' வாியா
 'கிைல அைச�'  

 ஆ/<� ெகா7�பா
 வ  ராைச2!  

  அரேசதாேலா தாேலேலா!  

      ஆல க3ட� ம விய  

  அ�பிைகேய தாேலா தாேலேலா!   23 

 

 க ��� ேதC� ஞிமி � வ3<� ெதாட �  

  ெதாைடய
 X9த
 ந
லா�  

     'ைண� �Wர வி
 எ<�'; #<  

  ெவ�X�ைம; #ட� விழிைய�  

 ெபா � ��க� என $ய�மாC� �(�க  

  மதி ேதாB9' உ�பாி
 ேபாB�  

     ெபா� நா/டவ ேரா< இவ� உறI �ாிய  

  உய�9த மாளிைக-�  

 க ��� க$!� கத4-� ைப�காB�  

  R9தாைழ மா பலI�  

      கஞ4 எ(9தாB ஆயிர� கிரண2  

  கடI� ேதைர� த<2க மல�  

 அ ��� ெபாழி:� ெசறி ராைச2!  

  அரேச தாேலா தாேலேலா!  

       ஆலக3ட� ம விய அ�பிைகேய  

  தாேலா தாேலேலா!    24  
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 தமர2 களி வ3< அைட கிட9' த3ேத�  

  Tக�9' வாி பா<�  

     தாம2 !ழலா� R ெம�ைத த�னி
  

  கணவேரா< ஊ72  

 !மர2 கடI� ைக ேவ4
 X��த  

  விழி $�ெதா<� எறி9த  

     !ளி� $�தார� அ�னவ� ஊ�  

  !லவா� பாி2காலா
 !ைம2க  

 நிமிர� பர9' ெபா� மாட நிைர ேம
  

  அைத தீ%றிய' எ�ன  

     நிலவி அ9த நீ� ஒளிக� நீல  

  நிற�' இ9திர� வா(�  

 அமர� பதி2!� �!� ராைச2!  

  அரேச தாேலா தாேலேலா!  

      ஆல க3ட� ம விய அ�பிைகேய  

  தாேலா தாேலேலா!     25 

 

 ப�ள� தட�'� க3டக� தா� ப'மா  

  சன�தி
 ெவ3 ேடா/<�  

     ப'ம மிைச H%றி 9' கைல  

  பலI� �க�ற நாமக� தன  

 உ�ள�' அரC� அாி-� ஒ�றாB  

  உ%ற வ7வ� க தி உண�9தி  

      ேயாக�' இ 9' நீ காQ� த�ைம  

  ேபா
 காQற ஓ�9'  

 ெவ�ைள� தி ேமனியி� நீ) Rசி  

  விமல� தவ� உஞ%ற  

      ேமய' எ�ன ெம�ஞைட� ைப0S/<  

  ெச�கா
 ெவ�ள�எ� ேச�  

 அ�ள
 பழன வரராைச2! அரேச!  

  தாேல தாேலேலா!  

      ஆல க3ட� ம விய அ�பிைகேய  

  தாேல தாேலேலா!     26 

 

ேவ" ேவ" ேவ" ேவ"     
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 மீன� 'வச� உய��தி< வ(தி ெசB ேமலா(�) ேநா�பா:(�)  

  ேமைன� தி மகைள� �ண� வைர இைற ேம
 ஒ� மா3பா:(�)  

 கான
 கட
 இைற கமலாலய� ெவ! கால� தவசா:�  

  காத%! இைசத  ேசயி
 ெபா4I) க ைண2 கடேல ெபா�  

 வான�' அமர�க� ேகாC2! ஒ  மகவாB உ%றி< மா'   

  மானி
 த  மைலவாண�2! இைச மகவா(�) ைம2!ழ
 மா'�  

 தான%�த ம கியராB மகி� மயி
 தாேல தாேலேலா!  

  ச�கர நாரண� ப�கி:)� கிளி தாேல தாேலேலா!   27  

 

 அ மைறயிளி� உபநிடத ந�$7 மிைச அம� ேவ
 கயலாக  

 அழ! ெசB இ விழி அறி'யி
 �ாி உைன அறியா அ7ேய�க�  

 ஒ  சி) மகI என மனதினி
 நிைனI ெசB' ஓ��த
 ேபாலாக  

 உ%றி< ேபைதைய ெப%ற �
லறிைவ இ8Iலக�தவ� அறிய2  

 க மணி கா
 இரணிய� அ' பலைக கவி� ேச� வடமாக2  

 கதி�மணியி
 �ாி ெதா/7ைல-� ஒ  ெபா ளாB2 க3வள�வாB  

 த ம ந�ெனறி வள� சக கயிைலயி� மயி
 தாேலா தாேலேலா!  

 ச�கர நாரண� ப�கிC)� கிளி தாேலா தாேலேலா!    28 

 

 �3டாிக�தி
 இ 9' விதி�தி< ேபாதாI�  

  ெபா�றி< ம/<� உயி�2!) ேபாக� இ' எ�) ஓதி2  

 க37த� இ/ட எ(�ைத-� மாமகிட�' ஏறி2  

  க3க� சிவ2க உ �' ெவ)�தி<கா
 ேகாப�  

 ெகா3< பி7�தி< த�ைத-ேம !ளி� ெபா%பாத�  

  !�பி< ப�திய 2! வில2! !ண�தாேய  

 த3டைல #%றிய ��ைனவன2 !யி
தாேல தாேலேலா!  

  ச�கர நாரண� ப�கி
 உ)� கிளி தாேலா தாேலேலா!  29  

 

 அரவர# ஏ9' கட%�வி ஏழிC(�) ேமலான 4  

  அாிய தவ� �ாி க ம �வி2!� அக� ேதாய�  

 பரவிய ெச9தமி� நா< பைட�த பய�X�  

  ந%பதிக� ஆன9த� அதி
 பவ ப0ச மல9தீர  

 விரவிய ெதா3ட� பணி9' வண�! மி!0 சீ�சா
  

  மி! தல� ஐ9திC� ஐ9' ெப 9தல� எ�) ஓ'�  

 தரமி! ராைச தைழ9திட வ9தவ� தாேலா தாேலேலா!  

  ச�கர நாரண� ப�கி
 உ)�கிளி தாேலா தாேலேலா!  30 
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ேவ" ேவ" ேவ" ேவ"     

 கா 2! எதி� மயி
 ஏறி� பவனி ெகா� காத% ெப) ேச-�  

  காதி� ெபா � ஒ  ேகா< உ%றி< கயமாவ�திர ேதI�  

 வா� உ/கிட வ  ேம � தன மல� வாB ைவ�' உண நீ-�  

  வாைல2 !ழவியதாக� ெபய� ெப) மாைய� தி  மாேத  

 பட ேத / கதி ட� மீதி% ெபா4 ஒளி ேபால� தளி� ேச �  

  ேத� ந%கனி த  Sத� திர� பல நார�ைதக� ஆர�  

 தா ; ெசறி வள ராைச� பதி உைம தாேலா தாேலேலா!   

  ச�கர நாரண� ப�கி
 உ)�கிளி தாேலா தாேலேலா!  31  

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

4. 4. 4. 4. ச&பாணி& ப�வ2ச&பாணி& ப�வ2ச&பாணி& ப�வ2ச&பாணி& ப�வ2    

 

 வி3 ெபாதி� பட� தடI சிகர ேகா�ர மிைச  

  ெவளி��த 'கி
 க/< ெகா7க�  

     வி3<ெவா< ச3ைட இ/< அ9தழ
 கிாி$7  

  வி �பிெனா< காண எ3ணி  

 ம3 ெபா'� த9ைத த� வாகன உ 2 ெகா3<  

  வானி
 பற9த' எ�ன  

     வளி அைச� திட இ�ப� மானிட� க3 ேம
 ேநா2க�  

  ைவ�' இைம இைம�திடா'  

 க3 ெபா 9தாத த�ைமயினா
 விணவ� என2  

  க3டவ� விய2க >�)  

     கால�'� அழியாத R கயிைல காணியாB2  

  காத:%) உைற-� அ�ேம  

 த3 ெபா4-� அ�ேபா க2 கர� ெகா3< நீ  

  ச�பாணி ெகா/7 அ ேள!  

     தாIைட விைட2 கடI� ேமI� ஆIைட அ�ைம  

  ச�பாணி ெகா/7 அ ேள!    32 

 

 தி  ம I கயிைலவைர த�னி
 ஒ  ஞா�)  

  ெத� ெபாதிய வைரயி
 பிற9த  

     சி)கா
 தவ�9' உலI ப�மர2 ேகா/7  

  ெசறி தி8விய உ�தியான�தினி
  

 ப வ�இ  >�றினி
 வச9த ப வ�தினி
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  பா��தIட� கல9' பயி:�  

     விைளயா/7� இைட க3ெபா�' தீைமைய�  

  பா%ற அவ� உ�தரவினா
  

 க ம Rமியினி
 சிற9த கா0சியி
 வ9'  

  க தாிய தவ� உஞ%)�  

     கால�தி
 இ நாழி ெந%ெகா3< கா�திட2  

  க ைண ைவ�'; சிற9த  

 த ம(�) $�ப�திர3<� �ாி கர�தினா
  

  ச�பாணி ெகா/7 அ ேள!  

     தாIைட விைட2 கடI� ேமI� ஆIைடய�ைம  

  ச�பாணி ெகா/7 அ ேள!    33 

 

 பனி மைல2! அரசC� அவ� மைனவி ேமைன-�  

  ப3ணிய தேவாபல�தா
  

     பணில�தி� $�' என� ேதா�றி வள� நாளி
 வா�  

  ப3ணவ�க� ேநா�� இய%)  

 $னிவ�க� !ழா�ேதா< $2க3 பர�ெபா � ெவ3  

  >ாிவிைட ஊ�9' வ9'  

     $'மைற விதி�ப7 விவாக; சட�கிைன  

  $7�தி<� ெபா(தி
 ஆறா�  

 இனிய #ைவ அ$திைன� ெபா%கல�தினி
 வா2கி  

  இனி' ஊ/<� இத� அ$' என  

     இைசய மிைச-� ப72கி/< ஊ/<� இனவைள  

  ெசறி9' ஒ�� இலா' இக9த  

 தனி மல�2 ைகயினா
 நனிஉள� மகி�9' நீ  

  ச�பாணி ெகா/7 அ ேள!  

      தாIைட விைட2 கடI� ேமI� ஆIைடஅ�ைம  

  ச�பாணி ெகா/7 அ ேள!    34 

 

 உBவ9த நாைளயி
 ேதவ 2! எBத ஒ3  

  கட
 விட� அயி�ற கடI�  

      உட
 உயி � ஒ�றா2 கல9' உள மகி�;சியாB  

  உாிைம உடேன பய9த  

 ெதBவ� தம2! எலா� $தலாய எ)� வ4;  

  ெச�க3 >7க� இவ�9த  

     திாி ேந�திரதாாியா� பாசா�!ச2கர;  
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  ெச
வைன-� அமர� நா<  

 ைகவ9திட2 கவ�9' ஈைர?)ட�  

  எ/டதாB2 கண2கி/ட அ3ட�  

      காவ
 �ாி அIண� உயி� H/< க9தைன  

  உ� கசிIட� எ<�' அைண�'�  

 ைதவ9த விய� மண� கம� தாமைர2 ைகயா
  

  ச�பாணி ெகா/7 அ ேள!  

      தாIைட விைட2 கடI� ேமI� ஆIைட அ�ைம  

  ச�பாணி ெகா/7 அ ேள!   35 

 

 இ9' ஆயிர�' ஒளி பர��� எழி
 $க$� அதி
  

  இைணமா� என� திக�9'  

     இ விழி-� விட� உ3ட ஈசC2! இ��ற  

  இ�ன$' உதI பவளவா-�  

 ந9தா  $�திைன நைக�த நைக-� ெகௗர  

  ந�னிற� தி ேமனி-�  

     நா/ கமலமல� அைனய ெபா%றா5� உ�ள�தி
  

  நா7 உய� ெதா3ட 2!;  

 சி9தா!ல� தவி��திட இ
லற�திைன;  

  ேச�9த மைன ம2க� #%ற�  

     ெச
வ� வா�நா5� ம)ைம2! உ)திய  

  ேமா/ச ெச
வ$� ேதவ நா/<;  

 ச9தான$� ெவ/க ந
! ெச�ைகயினா
  

  ச�பாணி ெகா/7 அ ேள!  

     தாI விைட2 கடI� ேமI� ஆIைட அ�ைம  

  ச�பாணி ெகா/7 அ ேள!   36 

 

ேவ"ேவ"ேவ"ேவ"    

 த�க2 கிாிசிைல ெவ�க3 பணி !ைத  

  த�க� த(விய வட� ஓ� ைக;  

      ச�ைக� �ைன $கி
 அ�� இ��வி உய�  

  ச9த� ெப ரத மைற மா� ஊ�  

 '�க�தவ� அரவி9த�தவ� உ �  

  '�ற2 கதிரவ� இ ேவா �  

     ெதா9த� பட அர� அ�) அ��ர� அ'  

  '0ச� ெபார எ(திற
 வாம  
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 ெச�ைக� தC விைச அ9த2கரெமா<  

  ெச�ெபா% கண நிைற த  சீர�  

      சி9ைத2! இைச த  ச3ைப2 !மர�  

  தி 9த� தமி� தர அ �கி�ற  

 ெகா�ைக� த  வல� ெம�ைக� தளி�ெகா<  

  ெகா/<க ச�பாணி  

      ேகாமதி அ�பிைக ��ைனவன2 !யி
  

  ெகா/<க ச�பாணி     37 

 

 பைறவைர அ%) உக வாித  வ;சிர  

  பாணி $த% கடIள� யா �  

      பவன மர2கனி ச ! சல�'ளி  

  ப கி உட%ெபாைற மிக வாட2  

 கைறய) ெமB�தவ விரத� உஞ%றிய  

  க  த  சி�த�க3 $னிேவா �  

     கவி� நல $%றிய கணபண க/ெசவி  

  க'Iலக�தவ� $த
 யா �  

 நிைறIற நி�த$(�) மல� ெகா<� அ%�த  

  நிமில பத�'ைண வழிபா<  

     நிைலெபற ைவ�திட அவ�க� நிைன�தி<  

  நிைனவி� இர/7ய வர� ந
கி2  

 !ைறI தவி��' அ � அரச வைர2 ெகா7  

  ெகா/<க ச�பாணி  

      ேகாமதி அ�பிைக ��ைனவன2 !யி
  

  ெகா/<க ச�பாணி     38 

 

 பட அரவ� தைல இட� என ைவ�'ைற  

  பரைவ உைட� பட� நிலமாதி�  

    ப வ $கி
 !ல க நிற க;சி<  

  பலமணி '%றிய இ  பார�  

 தட$ைல ஒ�தி< ெபாதிய� உய��தி<  

  ைகைல வைர; சம� உறேமனா�  

      சகல உயி�2! உயி� எC� அர� ந/ெபா<  

  த வ� உன2! ந�மண ேசைவ  

 விைட ெப) ெத2கண� நிைலெபற இ2கண� என  

  விமல%! உள� மகி�வாக  
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      விைரவினி
 அ�ெபாதிய மைலயி� உ%) அவ3  

  விைழ தமி(2! உைற-� அதாB வா�  

 !ட $னி அ%�ட� வழிப< சி%பைர  

  ெகா/<க ச�பாணி  

      ேகாமதி அ�பிைக ��ைனவன2 !யி
  

  ெகா/<க ச�பாணி     39  

 

 ெச0சிைக எ�! நிர9' பர9'  

  ெச(9திைச ெச�றாட;  

      ெச�ைகயி� அ�கி சிவ9' ெகா(9'  

  சின9' சின9தாட  

 ம0# இவ � கள� மி0# விட�'7  

  ெகா3< மல�9தாட  

     வ�பணி எ�) ெசா:� பணி-� �ய(�)  

  ம37 மல�9தாட  

 அ0சன !�ற(�) மைல9த வகி�9த  

  அ � 'கி
 ேமலாட  

     அ�ெபா� ெந<0சைப நி�) நட��ாி  

  அ��ய� எ� X)�  

 !0சித பாதெரா< ஆ< மட2ெகா7  

  ெகா/<க ச�பாணி  

      ேகாமதி அ�பிைக ��ைனவன2 !யி
  

  ெகா/<க ச�பாணி      40  

 

 எ/< வைர2 !ல(�) நா�! �ற�திC�  

  இ/ட #வ�� தலமா�  

     எ( $கி% !ல� ஏ9' மணி; சிகர�'  

  எழிலாB உலவ2  

 க/< ெகா7� ெதாைக ஆ<ெபா� மாளிைக  

  கா$) ெபா�மைலயாB2  

      காத� மி!�தி< மாத�க� உ�ப�க�  

  காIைற க�னியராB�  

 ப/ட Tத% காியாB பாி ெச
 ெத   

  பா<) நா%றிைசயாB�  

      பாண�க� பா7ய யாழிைச வா�விசி  

  ப�பிய ப%பலவாB2  
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 ெகா/<� இய�ெதானி நீ7ய ராைசய�  

  ெகா/<க ச�பாணி  

      ேகாமதி அ�பிைக ��ைனவன2 !யி
  

  ெகா/<க ச�பாணி      41 

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

5. 5. 5. 5. ��த& ப�வ2��த& ப�வ2��த& ப�வ2��த& ப�வ2    

 

 இைறயா மைலய�'வசC� கா0சன  

  மாைல-� ெசB இ 9தவ�தா
  

      எழிலா� ம'ைர தைழ2க  

  மகவாB வ9' இர�தின $7S/72  

 கைறயா� க3ட2 கடI5ட�  

  கல9' கய%க3 அ�பிைகயாB2  

     கதி� மாமதியி� வழி வளர2  

  கைலேத� உ2கிர வ மைன-�  

 தைற ஆ�வத%!� த9த ெசௗ9தாிேய  

  சகல !ல�தவ �  

     த�க� த�க� $ய%சியினா
  

  த � ஊதிய�தா
 அற� �ாி9'  

 $ைறயாB; ெச
வ� ெசறி ராைச $�ேத  

  $�த� த கேவ!  

      >ல $த
 ஆ) ஆதார $தேல  

  $�த9 த கேவ!      42 

 

 பி7யாB அனமாB; ெச:(�) நைட-�  

  ெப மா மத ெவ�கய� 'தி2ைக  

     பிைறேபா
 வைளய; ெச-� 'ைட-�  

  பிற�! நவ ந�மணி இைழ�'�  

 '7ேபா
 இைடைய; S� கைல-�  

  'ளி� ஆ4ைல ேபா
 #ட� வயி)�  

      ேசாம� இரவி !ளி� ெவ�ைம  

  ேதா%)9 'ைண ேம 2 !ய$�  

 வ7 ஏ� மதிய நிக� $க$� மல�  

  வாசைன2!� இய%ைக மண�  

     வ!�த !ழ:� க3< க3< மகி�9'  

  ம'� R�ெகா�ைற அணி  
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 $7யா� ஆைச �ாி ராைச $�ேத  

  $�த� த கேவ!  

      >ல $த
 ஆ) ஆதார $தேல  

  $�த� த கேவ!      43 

 

 R வா� பிரம� உலக இ�ப�  

  ெபா�)� அவ� க%பக�தி� வைர  

      �3டாீக2 க3ண � உலக�'  

  இ�ப$� அ�ப7� ேபா!�  

 ேதவாதிபனா� இ9திர இ�ப�  

  ேத)�கா
 ம%) அதி
 கீழா0  

      சிறிய மாCட� உலக இ�ப�  

  ெச��வவத%ேகா மிக; சிறி' எ�)  

 ஓவா' உன' தி வ72ேக  

  உ%ற ெதா3டாB வழிப<ேவா�2!  

     உைர2!� எதி� நிக�I இற�� எ�)  

  ஓ � கால� >�றினி:�  

 >வா இ�ப� த  ராைச  

  $�ேத $�த� த கேவ!  

     >ல $த
 ஆ) ஆதார  

  $தேல! $�த� த கேவ!    44  

 

 நாக $�'� கைழயி� $�'  

  நவி
 ெச0சா4 ந
! $�'  

     நா
வாB2 ேகா/7� உ� இ 9'  

  ேதா�றா $�' நளி� ெசB க   

 ேமக $�'� ச�கி� $�'  

  ேமலா நின' நைக $�ைத  

    ேமய 'ைணயா� எனி� ?)  

  ஆயிர�ேதா� X)� விள�ப அாி' எ�)  

 ஆக$�த� ப வ� உைர�தவ�  

  $� உைர�தா� அைத அறி9'�  

      அ7ேய� உைர2கி
 பய� எ�னா�  

  ஆதி ச�கேர#ர%!  

 ேமாக $�த� த  ராைச  

  $�ேத $�த� த கேவ!  
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      >ல $த
 ஆ) ஆதார  

  $தேல! $�த� த கேவ!    45 

 

 ைக�த கட4
 பிற9' விைல  

  க தா' இ 2!� கவி� 'வேர!  

      காைல2 கதி� க3< அலராம
  

  தாேன அல�9' கம�Rேவ!  

 ெசB�தைலயி� நீ� வி �பா'  

  திக� பா! ஊ)� ெச(�க �ேப!  

     ேசயாB2 காக� வள�2காம
  

  தாேன வள�9த ெசவி2!யிேல! 

 ைம�த ேமக�தி
 X7  

  வானி
 #ழலா வள மி�ேன !  

     வ3<� ேதC� இைசபா7  

  மகர9த�க� இைற2க மண�  

 ெமாB�த மல�� R�!ழ
 ராைச  

  $�ேத! $�த� த கேவ!  

      >ல $த
 ஆ) ஆதார  

  $தேல! $�த� த கேவ!     46 

 

ேவ" ேவ" ேவ" ேவ"     

 நி�ப; ெச(9தா� தாி�த உ2கிர வ(தி  

  நி� சாப� உ%ற �ைலய�   

     நிைலயின� மணி2கிாீப� நீ-� நி� கணவC�  

  ெந<0சிைன தைழ�த ��ைன  

 ப��%ற வன� உைறத
 க3< உைர�திட வ9'  

  பா��' உள மகி�9' ேபா%றி�  

      பக� அாிய ேபாி�ப ெவ�ள�தி
 ஆ�9' பல  

  மணி ெகா3< இைழ�த நீ<  

 த�ப�தி� ேம
 தமனிய�தா
 சைம�த  

  உ�திர� ஏ%றி $க< ேவB9'  

      ச'ரமி/< ஆவரண$� ெசB' ச'$க�தவ�  

  விய9திட அைம�த   

 ெச�ெபா% ெப �ேகாயி
 வள � ஆIைட அ�ைம  

  ெச8வாயி� $�த� அ ேள!  

      ேசம நிதியாB அ7ய� காமிய� அளி�த சிைவ  
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  ெச8வாயி� $�த� அ ேள!    47 

 

 வா� தட�க3ணினா� ம0சன; சாைலயினி
  

  ஆ7ய ந
வாச நீ �  

      வாவி வி3பாB திற
 வய�பாியி� வாயினி�  

  வழி9தி< விலாழி நீ �  

 ேகா/< மா இ கI� ைகேகாச >�றிC�  

  ெகா/< மத நீ (�) மைற?
  

     X�9' உண � வி�பிர� ைக ெகா<�த நிதிேயா< உதI  

  !ளி�நீ � ஒ�றதாகி  

 ஓ/டறா Hதியினி� ம�னவ�க� ஊ� இரத  

  உ ைளக� வ(2க ர�தின  

     ஒ3சிைல பதி�' ஏ%றி ேம
தடI வளனிைன  

  ப4 உக9' இ க3 இைமயாத நீ�  

 ேச/ட வானவ� பா��' மகி�ராைச அ�ைன நி�  

  ெச8வாயி� $�த� அ ேள!  

      ேசமநிதியாB அ7ய� காமிய� அளி�த சிைவ  

  ெச8வாயி� $�த� அ ேள!    48  

 

 ெகா�கி
 ெபா49த நா
வைக வ3< X/<Q�  

  ெகா�ைள ம' ஊ%) மலாி
  

      !3டல உ<2!ல� த�!ல� என2 X<  

  ெகா�ப� H3 ேதாB ெபாழி4C�  

 ம�!
 !ல� கட
 �ன
 உ3< க ேமனி  

  வாB9' க I%) ேம%கி�  

     ம�னிய வில�கைல� பிரசவி2!� தல�  

  என2 க தி வ � வ/ைடயி
  

 '�க� ெப �கயிைல எ�ன ெவ3#ைத தீ%)  

  #வண மாளிைகக� வைரயாB�  

      ேதா%ற மீ' எ)� அ2கிரக�தி� உ;சியி
  

  #ட� மணியி� மீ' ெவ�ைள�  

 தி�க� தவ�9' உலI வரராைச அ�ைன நி�  

  ெச8வாயி� $�த� அ ேள!  

      ேசமநிதியாB அ7ய� காமிய� அளி�த சிைவ  

  ெச8வாயி� $�த� அ ேள!    49  
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 வா�தைன ஓ/7ய மாட(�) மிைச� ெபா4  

  வ0ச$� ந0ச$� ேவ
  

     வா� கயைல� ெபா  நீ�விழி ம�ைகய�  

  வா�!ழ4
 ெபா4-�  

 ேத�தைன ந
கிய Rமலாி
 ெசறி  

  வாசைன ேத�9' விணி
  

     ெச�) #ழ�றி< வ37னி� உ%றி<  

  தி8விய வாசைனைய2  

 கா�த  க%பக நீழ4� ைவகிய  

  க�னிய� இ�மண� நா�  

     க3ட'� இ�) என வி�மிதமாB மகி�  

  கவிC) ராைசயினி
  

 >�) அர3 அ/டவேரா< உைற அ�பிைக  

  $�த� அளி�' ஆ ேள!  

      $
ைலைய ெவ�ற நைக� தி வாயின�  

  பம கல�ப� $�த� அளி�' அ ேள!   50 

 

 ஆதவ� ந�ைம ஓ�க3 என ைவ�தி<�  

  ஐய� ஓ� பாக$)�  

     அ�ெபா� மல�2ெகா7 ஆIைட அ�பிைக  

  அணிமல� '%றி அாி  

 சீத ம'�'ளி உ3< சிைற� ெபைடேயா<  

  இைச ேத�9' பயி
  

     ேசகர ேம
 ெபா4 Xைழைய ஒ�� எனேவ  

  திர5� இ ைள2  

 காதி மைல9தி7� அ � ெசBவ� எ�)  

  கவி� ெப) ேகா�ர ேம
  

     க தி உைற9தி<கி�ற' ேபா
  

  வா2! கன ெச�மணியி� கதி�க�  

 ேமாதிய ராைசயி
 வா(� மட2ெகா7  

  $�த� அளி�' அ ேள!  

      $
ைலைய ெவ�ற நைக� தி வாயின�  

  $�த� அளி�' அ ேள!      51 

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

6. 6. 6. 6. வ�ைக& ப�வ2வ�ைக& ப�வ2வ�ைக& ப�வ2வ�ைக& ப�வ2    
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 பணில� >�)2!� ேமலா� பணில$� பாிய  

  த3<� வா5� திகிாி-�  

      ப�மாசன�தி
 வள� தி மக� Tத%! நிக�  

  பக�கி�ற தCI� ஏ9தி  

 மணி ஒளியினா
 அ9தகார�ைத H/<வ�  

  மா#ண உட%�ற�தி�  

     மரகத2கிாி என2 கமலேலாசன� வள�கி�ற  

  மா
 �த
வ� அறியா�  

 தணிய
 ெசறி ெகா�ைற-� த3பிைற-�  

  அரவ$� தாழ நீ சைட விாி�'�  

     த�ளா7 உ�ள� கசி9' உ கி ஊட
  

  தவி� எ�) ச�கர� வண�க  

 அணி $72! அணி என2 ெகா3ட தி வ7 ெபய��'  

  அ � �ாி9திட வ கேவ!  

      அ�ேபாதிைய� ப ! !�ேபாதய� பரI�  

  அ�ைம ேகாமதி வ கேவ!    52  

 

 ெந0சி
 T3 அறிவிலா ஒ  $னிவர� சிவைன  

  ேநசி�' நிைன வழிபடா  

     ெந/Yர� ஆனைத அறி9' நீ தவசினா
  

  நி மல� ஓ� பாக� எBத  

 வ0ச மி! ச0சாீக�' உ  எ<�'  

  வல�பாக�ைதேய 'ைள�'  

     வல� வர
 அறி9' ந� ச�தி அ�ச�ைத நீ  

  மா%)வாB என அக%ற�  

 ப0சவானன� ஒ பத� Xட ந
கி ந�  

  ப�னித� ச�தி அ�றி�  

      பக� ெசய
 நம2! ஒ�)� இைல என அறி9'  

  உைன�பரவ அ � ெசBத பைரேய!  

 அ0ச� நிக� நைடத � க0சமல�  

  அ7 வ 9தாம
 ெம
ெமல வ கேவ!  

      அ�ேபாதிைய� ப ! !�ேபாதய� பரI�  

  அ�ைன ேகாமதி வ கேவ!    53 

 

 நா/7� நில� ஐ9தி
 சிற9த ம த� பாைவ  

  த�ைன நா%ேகா/< ேவழ  
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     நாகநாத� வ'ைவ ஆ%ற அமர�க� த;ச�  

  நா/7ய மண�ப9த 2!  

 ஈ/< கா
 என வாைழ தாைழ க$! இன� உலவ  

  ஈ��கட4� அ$' அ 9தி  

     இ �மணி என� திக(� ேமக�க�  

  ேம%க/7 எ�ன மீதி
 ெசறிதர  

 நீ/< சிைற மாZர� நாடக2 கணிைகயாி�  

  நி��தமிட வ3< பாட  

     நிைற வள� ெசறி ேசாைல ம I வரராைசயினி
  

  நிமல ச�கர� ஆ7ய  

 ஆ/டேமா< எதி�ஆட ேவ/ட ஆன9த  

  சிவகாமி அ�பிைக வ கேவ!  

      அ�ேபாதிைய� ப ! !�ேபாைதய� பரI�  

  அ�ைன ேகாமதி வ கேவ!    54 

 

 ேமாதி� பக/< வாைள2 !ல� தாவி  

  $'பாைள விாி தாைழ காB�த  

     $��ைட2 கனி சிதறி ேம%ெச�) க$கிைன க�பக�  

  $றி2க அதி
 மிட) ஒ79'  

 ேசாதி2 கதி�� தரள� உதி� ஒளிைய மதி  

  எ�) # � விாி�' ஆ�ப
 அலர�  

      ெதா2கிறிC� ேமலவ�க� உதவிெசB  

  த�ைமைய� ேதா%) ெபாழி4ைட சிவ9த  

 தாதி
 ெபா49த மல� ம' ஒ(கி அ��ய�  

  த3தட(�) நிைற�' வய4%  

     சா4-� க�ன:� வாCற வள�2க வள  

  ேமI வரராைச த�னி
  

 ஆதி� பர0#ட� ஓ� பாக�' ம I�  

  ஆன9த சி%பைர வ கேவ!  

      அ�ேபாதிைய� ப ! !�ேபாதய� பரI�  

  ெபய� அ�ைன ேகாமதி வ கேவ!   55  

 

 வ9திய � ந�மக�ேப) ெபற வைள X�  

  ம�மத ஆதி ரதியாக  

     மானில�தவ� இகழ வ  சி9' ந
 உ வ�  

  வாB2க மதி இரவி கதி �  
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 இ9த வித� எ�) அறிகிலா� பிறவி அ9தக �  

  எழி
 விழி� பிரைப எBத  

      இ ம
 !/ட� !�ம� ஈைழ காமாைல  

  தைலவ4 இ ைக கா
 $ட2!  

 $9ைத விைனயா� ம 9தி
 தீ�9திடாத ேநாB  

  $'ேபB ெதாட2! பி�த�  

      உ%) நி� ச9நிதியி� $� வ9தவ�2!  

  $� வாரா' நீ2! $தேல!  

 அ9திய� பிைற S< சிவச�கேரச� மகி�  

  அ மைற� ெபா � வ கேவ!  

      அ�ேபாதிைய� ப ! !�ேபாதய� பரI�  

  அ�ைன ேகாமதி வ கேவ!   56  

 

 ேமாக� 'யரா
 த9ைத $� ஓ�  

  $னிவ� ப�னி தைன; ேச�9'  

    அ�$னி சாப�தா
 >�) உல!�  

  நைக2க $கி
 ேபா
 நிற�தன'  

 ஆக�தல� எலா� ேயானியாக2  

  க3<� சீைத தன�'  

     ஆைசயாேல சய9த� த�  

  அழகா� ெதBவ உ  மைற�'2  

 காக�' உ வாB2 !�' விைன  

  க79' தி8விய வ7வ� ந
!�  

     கம�R நாக#ைன ப79ேதா�  

  கவைல தீ��'2 கதிெபற ெசB  

 மாக�' அ$ேத! ��ைனவன  

  வா�ேவ! வ க வ கேவ!  

      ம�ற
 கம(மல�2 !ழ
  

  ேகாமதிேய! வ க வ கேவ!   57  

 

 திதி2!� அதிதி2!� மகவா�  

  அ#ர� #ர � ெச�ைகயினா
  

     தி3 ம9திர�தி� மதி� தறியி
  

  தீவாB பா9த� ேச��' ஈ��'  

 மதி2!� தி �பா%கட
 அ$ைத  

  வ7�'� ெதளி�த ம'ர ரச  
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     வ3ைம� தமி�நா/<2! அரசா�  

  மைலய�'வச� த  மகேவ!  

 உதி2!� கதிரா
 ெவ�பாைல  

  உடல2 க 2கி நீறா2கி  

     உ3ணீ� #வ%)� க<� ேகாைட2!  

  ஆ%றா' உழ�) ஒ3ேகா/7
 வ   

 மதி2!� !ளி� ெசB ��ைன வன  

  மணிேய! வ க வ கேவ!  

     ம�ற
 கம( மல�2 !ழ
  

  ப2க� ேகாமதிேய! வ க வ கேவ!   58  

 

 ப வ� �ய
 ேந� !ழ
 மடவா�  

  பைட மா வ�னி ப#9ெத�ற
  

    ப�மா மணி� ேத� ெகா3< இ9த�   

  ப
லாயிர அ3ட�தி� உ�ேளா�  

 ெவ வ� ெபா  R�கைண மதைன  

  விழி அ�கியினா
 ெவ)�த ந�ப�  

      ேம
 ஆைசயினா
 தவ ேவட�  

  இ/< வி3ேணா� நக� பரI�  

 உ வ2 கா0சி நக�2 க�ைப2!�  

  நீ Rைச இய%றிய நா�  

      உ�ள விரக� ஆ%றாம
  

  ஓல நீரா
 அ;#)�தி  

 ம வ; ெசB- மாமாய  

  வ7ேவ! வ க வ கேவ!  

      ம�ற
 கம( மல�2 !ழ
  

  ேகாமதிேய! வ க வ கேவ!    59  

 

 ெசய2 கா� $ைள�த ெச�கமல�  

  ெச8வ
4க� ெச9நீல நிைற  

    ேதC3< உற�! வாிவ3<  

  ெச9ெந%! இைடேய $ைள�த கைள  

 ஐ2கா� X9த
 ம�ளிய�க�  

  அன� ேபா
 நட9' க7-� மல�  

     அ�ைக2 கணி�த க � ெபா%கா��  

  ஆ4�தி<� வ�ெதானி2! அ0சி�  
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 ெதா2கா� தட�'� ேசாைலயிC�  

  !தி�' அ�! அவ� த� !ரைவயிைன2  

      X7 இக�த
 ேபால வாி  

  பா<� பைண S� !ல ராைச  

 ைம2கா� மிட%றா� மண2ேகாயி
  

  வள � அனேம வ கேவ!  

      ம�ற
 கம( மல�2 !ழ
  

  ேகாமதிேய வ க வ கேவ!   60  

 

 ேதேன வ க! சீராைச�  

  தி ேவ வ க! திாிேந�திர  

    சிவச�கர 2! உவைக ந
!�  

  ெச
வ2 கனிேய வ க! வி3ணி�  

 ஆேன பரவ� தவ� �ாி-�  

  அ$ேத வ க! !$தவாB  

     அனேம வ க! விைன இ ைள  

  அவி2!� கிரண2 கதி� வ க!  

 பா
ேந� ெமாழி� பா�வதி வ க!  

  பனி மாமைலயி� ேசB வ க!  

     ப�னாக�க� இர3<� வழிபா<  

  �ாி-� ��ைன வன  

 மாேன வ க! உயி� அைன�'�  

  வள�2!� அைனேய வ கேவ! 

     ம�ற
 கம( மல�2 !ழ
  

  ேகாமதிேய வ க! வ கேவ!    61  

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

 

 

7. 7. 7. 7. அ2'/& ப�வ2அ2'/& ப�வ2அ2'/& ப�வ2அ2'/& ப�வ2    

 

 ேப� உலகிC2! ஒ  !ேபர� நீ இவ5� நிதி  

  ெப) !ேபர� சிேனக�  

     ெப�மா� த� மைனவி வா/கைல உைடைய நீ-�   

  இவ� ெப மணி2 கைலைய உைடயா�  

 நீ� உலI பி�ைள மதி ஆைவ நீ இவ�  
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  நிழ4ேனா< ஆ< பி�ைள மதியா�  

     நீ� பனி2கிரண� நீ இவ5� எ9நா5� எழி
   

  நிக� பனி2கிாியி� மகளா�  

 பா�உலகி
 இ�த�ைமயா
 இவெளா< ஒ��  

  எ�) பக�கி�ற ெசா
 விள�க�   

     பாிய மணியி/< இைழ�தி< ேகா�ர�தி�  

  வழியாB� பட�9' ஓ7 வ9' இ�!  

 ஆ � அ$த� 'ளி தைழ�த ெமாழி அ�ைனேயா<  

  அ��[ ஆடவாேவ!  

      அாிஅரC� ஒ�றாக வ  தவ(�) $ய�றவேளா<  

  அ��[ ஆடவாேவ!    62 

 

 $�ன� மைலய�'வச ம�னவ� ஒ மகI  

  ெப%றி< $ய%சியாக  

     $'மைற விதி�தப7 �ாி ��திர காேம/7 

   த�னி� $ைல >�) கா/72  

 க�னி இவ� கன4� இைட வ9' அவதாி�தன�  

  கன% கடI� மகவதாக2  

     கதி�மதி2 கடIேள நீ-� உ%ப�தியா�  

  காரண� ெதாட�பினாேல  

 உ�ைன ஒ  'ைண என2 ெகா3< விைளயாட வா  

  எ�) உவைகேயா< அைழ�தா
  

      உன2! இ' கிைட�தி<� ேப) அ
ல நீ ெசBத  

  ஒ3தவ� ேப) அதா!� 

 அ�ைனயாB எ8Iயிைர-� கா2!� வ
4ேயா<  

  அ��[ ஆடவாேவ!  

      அாிஅரC� ஒ�றாக வ  தவ(�) $ய�றவேளா<  

  அ��[ ஆடவாேவ!     63 

 

 எ
லா2 கைல2!� இவ� எசமா/7 நீ-�  

  ஈெர3 கைல2! உைடய� அதனி
  

    இ�) இ%) ஓ�கைலயாB2 !ைற9' ஈ%றிேல  

  இரவிேயா< ஒ�றி உ வ நீ�தாB  

 ந
லா�க� ஆன ெமBய7யா�க� இவ� சநிதி  

  நா7ேய X7 வா�9தா�  

     நா5 நீ மி க ச�ப9த� உ%ேற இரவி�  
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  ந3ண லா
 தானவ� என�  

 ெபா
லாத நிசிசர� ேப� �ைன9தாB உைன ஓ�  

  ெபா ளாக மனதி
 எ3ணி�  

     ெபாBத% சி#2கேளா< விைளயா<  

  ேபைத ஆத4
 வா என� �க�ற'  

 அ
லா' நீ இவ/! ஒ�பாைவேயா இவேளா<  

  அ��[ ஆடவாேவ!  

     அாிஅரC� ஒ�றாக வ  தவ� $ய�றவேளா<  

  அ��[ ஆடவாேவ!     64 

 

 ெவ�பணி வர2க3< உ� அ0#வாB நீ இவ�  

  விைர� தி மல�; சர3 இைண  

     விாிமணி; S/7� மிைசெகா3< பணி  

  இ வ�க� வி �பி அ�;சைன �ாி!வா�  

 ெச�பினிைட உ%றி< கள�க� என உட4னி
  

  தீரா2 கள�க� உ%றாB  

     ேதவி இவ� ச9நிதியி� உ%றவ�க� வ
விைன�  

  தீ2 கள�க� தவி�ப�  

 த�ப� என நீ சா�9த வைர தா�I ெப%றன  

  தவ; ெச
வி இவ� பிற9த  

     ைசல� சிேர/ட� உைடய' இைத2 !றியா'  

  தயIட� வா எ�றன�  

 அ��வி �ர9த தி மா
 சேகாதாி-ட�  

  அ��[ ஆடவாேவ!  

      அாிஅரC� ஒ�றாக வ  தவ(�) $ய�றவேளா<  

  அ��[ ஆடவாேவ.!    65 

 

 கா� ம I மா�ம)I $ய�ம)I�  

  அபரப2க�தினி
 கைலக� ேதB9'  

     கதிெராளி !ைழ9' $தி� கிழவ� ேபாேல  

  நைர2 காய�திேல சிைல என2  

 X� ம I !%ற$� !  மைனவிைய; ேச�9த  

  !%ற$� ம%ைற உ�ள  

     !%ற$� க�ைக என நாக #ைன� தீ��த�  

  !ைட9' ெகா3ட4� மீ' ேபாB  

 வா� ம I ��ைனவன நீழ
 ஊற இவைள  
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  வழிப7� ெநா7யினி
 ேபா2!வா�  

     மதி என� ெபய� ெப%)� மதியி4 என; ெசா
ல  

  வாளா' இ 9' அ:�தாB  

 ஆ� ம வி வ9தைன ெசB ஆIைட� பா�வதிெயா<  

  அ��[ ஆடவாேவ!   

     அாிஅர� ஒ�றாக வ தவ� $ய�றவேளா<  

  அ��[ ஆடவாேவ!    66 

 

 இைமயவ�க� உ3 ம 9' ஒ  க%ப கால�  

  உட
 இ%றிடாேத இ 2க  

     ஏம உலக�திைட ைவ2!� இவ� ந
!�  

  ம3 ம 9' ஏ�'� இனிய அ7யா�  

 தைம உட
 வ �' பிணி யாைவ-� தீ��'  

  உட
 தவி�9(') உயி� தனி�த ெபா('  

     சா-;சிய $�தியினி
 நீ�கா' ைவ2!�  

  இ�த�ைமைய உண�9' இ 9'�  

 #ைம-ட
 கயேராக$� தீ�9' $�தியி
  

  ெதாடராம
 Hணதாக;  

     #ழ
 கா%றினி
 ச ! என; #%றி அைலவ' எ�  

  Fய நி� !ல விள2கா�  

 அைம ெபா � ேதாளி-ட� இைமயி� விழியாB X7  

  அ��[ ஆடவாேவ!  

      அாிஅரC� ஒ�றாக வ  தவ(�) $ய�றவேளா<  

  அ��[ ஆடவாேவ!     67 

 

 வரராைச சீராைச Rகயிைல ��ைன  

  வனமா� இ� மகாதல�தி
  

    ம�C நி� !ல உ2கிர வ(தி-� ெபா�னியா�  

  வரநதி2! இைறவனான  

 சிர நாம� உ%றவC� வனசரC� மணி$7;  

  ெச�க3 ெகா<� பா9தளி
  

     ேசட� என அறிI%ற ச�க ப�ம�க5�  

  ெசய%காிய தவ# ெசB'  

 பரமான $�தி ெப%) உB9தன�க� உைன வ4ய  

  வா எ�) பாிI ெசBயி
  

      பா4னி
 பழ� ந(வி H�த
 ஆ!� நி�  
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  பா2கியமேத பா2கிய�  

 அரனாேரா< எதிரா7 விைளயா<� அ�ைமேயா<  

  அ��[ ஆடவாேவ!  

      அாிஅரC� ஒ�றாக வ  தவ(�) $ய�றவெளா<  

  அ��[ ஆடவாேவ!     68 

 

 க�ைக அணி கடI� த� ைகமாC� இவ�  

  இைண2க3 மாC� நி� மாC�  

     எ2கா:� கல9' உறவதா!� இவ� $கமதி2  

  கதிாினி
 நிைறI ெப%)�  

 '�க மதி ஆ!வாB அர� அாி-� ஓ� உ �  

  ேதா%றமாB உைறதலாேல  

     ெசா�ன மகேம  நிக� க டC� இ�தல�'  

  உைற!வா� அவ� இட�தி
  

 ெவ�ெகா<� பா9த� உ� மீ' வாரா' விட�  

  மீ/! ம9திர� அறி!வாB  

     ேவனி
 ெகா<� ேகாைட நீ2கI� ��ைன வன  

  ெம�னிழ:� உ3< க3டாB  

 அ�ைக அயி
 ைவ�த !கைன� ெப%ற அ�ைன-ட�  

  அ��[ ஆடவாேவ!  

      அாிஅரC� ஒ�றாக வ  தவ(�) $ய�றவெளா<   

  அ��[ ஆடவாேவ!    69 

 

 பிரம� த� வாகன உ 2ெகா3< வி3ணி
  

  ெப �காலமாB� பற9'  

     ேபQ� இற! எ
லா� உதி�9திட� ேத7-�  

  காணாத பி0ஞக� த�  

 சிர� அ�ன ைவ�த ந/� அறியா' நி9தைன ெசB  

  சி)விதி மக�தி
 நீ-�  

     ேதவேரா< X7 அவி உண எ3ணிேய ெச�ற  

  தீய !%ற�தினாேல 

 பரம� வ7வா� Hரப�திர� தாளா
  

  பைத�திட உைத�த' அறிவாB  

     பனி வைர2 !மாி இவ� வா எனி
 வரா'  

  இ 2கி
 பகவ� எ� ெசBகிலா�  

 அர� அ�ன X�விழி; சீராைச அ�ைம-ட�  
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  அ��[ ஆடவாேவ!  

      அாிஅரC� ஒ�றாக வ  தவ(�) $ய�றவெளா<  

  அ��[ ஆடவாேவ!     70 

 

 எ8ெவ8 அ3ட�தி:� உ�ள அாி பிரமாதி  

  யாவ � இவ� கைட2க3  

     இனிய அ � எ�ெபா(' கி/<� என வ9' நி�)  

  ஏ�தி எதி� ேநா2கி நி%பா�  

 ெமௗவ
 அ�!ழ4 இவ� வா என அைழ�தி< $�  

  வாரா' இ 2கி
 உ�ைன  

     வ8I பணி வி/7<த
 ேபாலா' உ� உயி�  

  கவ � வ�பணி இர3< இ�! உள  

 ஒ8ெவா  ெநா72!� அ�!%ற உட
 சவ/<�  

  இஃ' உ3ைம ெசா�ேன� ஓ7 வ9'  

     உ�ள� களி�திட; ெசBதி எனி
 நி�  

  உயி�2! உ)தி உ3< உலக�தினி
  

 அ8வவ� உயி�2! உயிரதாB2 கா2!� அ�ைனேயா<  

  அ��[ ஆடவாேவ!  

     அாிஅரC� ஒ�றாக வ  தவ(�) $ய�றவேளா<  

  அ��[ ஆடவாேவ!     71 

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

8. 8. 8. 8. அ2மாைன& ப�வ2அ2மாைன& ப�வ2அ2மாைன& ப�வ2அ2மாைன& ப�வ2    

 

 ெச�கயைல ெவ�ற இ க3 பா�ைவ இைமயா'  

  ெச(மணியி� $�த�மைன  

    ேச3 இைட எறி9திட� தி�க� ம3டல வைர;  

  ெச�ற மதி த�ைன ேநா2கி  

 எ�க� நாயகி தி $க�' எழிைல வ8வி நீ  

  இ�! வா� இைட வதி9தாB  

     எ�) உடைல எ%றி� �ைட�'� தி �பி வ9'  

  எழி
 த  மல�2கர�தி
 

 த�கிய அன2!0சிைன� ெபா  விய�பிைன�  

  த9' மன மகி�வி�திட�  

     த3சிைன விாி9த ��னாக வன நீழ4
  

  ச�க ப�ம�க� இைற0#�  

 அ�கயிைல அ3ண
பா
 இ�கிதேமா< ஆ<ெகா7  
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  அ�மாைன ஆ7 அ ேள!  

      அ�கராக2 ெகா�ைக ம�ைக ேகாமதிய�ைம  

  அ�மாைன ஆ7 அ ேள!     72  

 

 மாணி2க $�' இைழ�தி/ட அ�மைனக� இ   

  வனச2 கர�தி� ஏ9தி  

     வா� ேநா2கி Hச ேம%ெச�) கீ� வ த
  

  மதி கதி� இ வ� வ9' நி�$�  

 ேபணி� பணி9' வர� ேவ3<த%காக வ   

  ெப%றி' என� 'ல�க�  

     ெப ! #ர க�ைக அல� வர எ�பிரா� மகி�  

  பிற�க; சிர� 'ள2க�  

 பாணி%! இைச9த இைச பயி
கி�ற சகி மாத�  

  ப2க�தி
 நி�) நி�க3  

      பா�ைவ ேம
 ேநா2க� ைவ�' இைமயா' நி�)  

  அர மட9ைதய�க� பா�ைவ கா/ட  

 ஆணி
 சிற9த மதC2! உாிைம மாமி உைம  

  அ�மாைன ஆ7 அ ேள!  

      அ�கராக2 ெகா�ைக ம�ைக ேகாமதிய�ைம  

  அ�மாைன ஆ7 அ ேள!     73  

 

 ப3ைட மாதவ� இ வ� ப3ணிய தவ�தினா
  

  ைப�ெபா� அ�பல ந<வினி
  

      ப'ம ேவதா� த9ைத $ழவ ஒ4 ெசBய  

  வானவ� $னிவ� பரவி ஏ�த  

 ெதா3ட� அரகர ஒ4 திகா9த வைர $/7  

  அ3ட; #வ� 'ைள�' உ விட�  

     Fய ஆன9த நறI ஒ(! ப�ேக க�  

  'ைண அ7யி� ஒ�) ேப��'9 

 தி3திற
 பைட�த $யலக� ெவாி9 !ழிபட�  

  திக� பரத $ைறயி
 ஊ�றி�  

     தி9ததி� தாெதா9த த9த எ�ேற  

  தி நட� �ாி9' அ � ெசBதி<�  

 அ3ட� நாயகCட� ஆ7ய பராச�தி  

  அ�மாைன ஆ7 அ ேள!  

      அ�கராக2 ெகா�ைக ம�ைக ேகாமதிய�ைம  
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  அ�மாைன ஆ7 அ ேள!     74 

 

 ெச�மா மல�� பாைவ ெவ3மா மல�� பாைவ  

  ேச7ய�க� ஆக நி�)  

     ெச�மணியி� அ�மைன-� ெவ3மணியி� அ�மைன-�  

  ஏ9தி எதி� திகழ Hச  

 எ�மா மக�'வ அற�க5� �ாி ைகயா
  

  இ 3மணியி� அ�மைனைய நீ  

     ஏ9தி எதி� தர >�)� ஒ2க2 கல9' வா�  

  மிைச ஏற
 இரவி மதி-(�)  

 ைக�மாைல ஒ�த வ7I%ற ஆதி�த� அ �  

  ைம9தC� X7 வி3ணி�  

      வாIத
 என2 கதி (�) மதி-� இரெவா<  

  ந3� வாB9த' எனேவ சிற2க  

 அ� ஆைன ஊ�9' ெச�மாைன ைவ�தவ� ேதவி  

  அ�மாைன ஆ7 அ ேள!  

      அ�கராக2 ெகா�ைக ம�ைக ேகாமதிய�ைம  

  அ�மாைன ஆ7 அ ேள!      75 

 

 ெச
லா� !ழ
 ெச 2! அைசய அத� ேம
 அணி  

  ெச(� பிைற� பணி க $கி
  

     ேச�9த பிைற ேபா
 தவழ இ தன; #ைமயினா
  

  ேச� இைட2 கமல� எ�ன  

 இ
லாத சி%றிைட-(�) ைந9திைட� பார  

  $ைலயினி� இ/ட ஆர� அைசய  

      இ  கர�' இ/ட நவமணி வைளக� கலகெலன  

  இ�ப� $தலா எ(9த  

 ப
லாயிர� ேகா7 அ3ட$� க%பி�த  

  பான
 விழி இைமயா' வி3  

      ப3ணவ�க� உ3ண அ$த� ெகா<�'2 காள�  

  உ3ட பாி# அறிய ைவ�த  

 அ
லா� கள�த� ஒ  பாக�தி� ேமI மயி
  

  அ�மாைன ஆ7 அ ேள!  

     அ�கராக2 ெகா�ைக ம�ைக ேகாமதிய�ைம  

  அ�மாைன ஆ7 அ ேள!     76 
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 வ�பி%! இைச9த தன நிக� அ%ற விாிதைல� த �  

  தாைழ-� மாவில�!�  

     மா'ைள-� வி
வ$� ேகா�க$� ��ைன-�   

  வ3தைழக� ெபா'5� விளI�  

 ப��%ற ச�]ர$� ெசறி-� உBயான  

  ந<வினி
 பாைவ அ�னா�  

      ப'ம2 கர�திைட எ<�' உதI ப�மணியி�  

  அ�மைனக� ப%றி நீ-�  

 ெவ�பி; சின9' ேம
 Hச
 அ2கனிக� தைம  

  H/<வாB எ�) எறித
 ேபா
  

     வி3Qேளா� ம3Qேளா� யாவ � விய9திட  

  விற
 �ர� எாி2க எ9'�  

 அ�ெபா� சிைல2 ைகயேரா< ஆ< அ�ைம  

  அ�மாைன ஆ7 அ ேள!  

      அ�கராக2 ெகா�ைக ம�ைக ேகாமதிய�ைம  

  அ�மாைன ஆ7 அ ேள!     77 

 

 ப%பக
 இைழ�த �3ணிய பல�தா
  

  ச�க ப�ம�க5� அரC� அாி-�  

     ப7வ� ஒ�றாB2 க3< ெதாிசி2க வர� ந
!  

  வரராைசயி
 ப3ணவ�   

 சி%ப�க5� அதிசயி�திட அைம�தி/ட தி   

  ஆலய�' இனி' இ 9'  

     ேதவ� $�ப�' $2ேகா7-� $னிவ� சி�'  

  ஆதிய � வ9' ேபா%ற  

 $%பவ$� இ�பவ$� $%) விைன நீ2கி வ   

  பவ$றாேத $<2கி  

    $ளாிய� ேசவ7� ேப) அ 5� அரனா�  

  ஓ� பாக$� கவர $�னி  

 அ%பக:� இைடவிடாேத த(I� அ�ைம நீ  

  அ�மாைன ஆ7 அ ேள!  

      அ�கராக� ெகா�ைக ம�ைக ேகாமதிய�ைம  

  அ�மாைன ஆ7 அ ேள!     78 

 

 காைல இரவி2! நிக� ெச�ெபானா
 ெசB'  

  கவி� மணிக� ஒ�ப'� அ(�தி2  
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    ககன $7ைய� தடI ேகா�ர$� அ3ட�  

  �ற;#வ� என2 கதி�த  

 நா:பா:� S�9த தி மதி:� ந9தி பி�  

  நா/7ய 'வச� த�ப$�  

     நா
வ 2! அ � ெசBத இ மைற� தி வாய�  

  நடனமி< நாத சைப-�  

 ேவைல வாைள� ெபா த விழி உ �திர கணிைக  

  மி�னா�க� பரத $ைறயாB  

      மிளி� ெகா7 என� 'வ3< ஆ<� ம3டப$�  

  இ� ேமதினியினி
 கயிைல ேந�  

 ஆலய9 திக(� வரராைச அ�பிைக ேதவி  

  அ�மாைன ஆ7 அ ேள!  

      அ�கராக2 ெகா�ைக ம�ைக ேகாமதிய�ைம  

  அ�மாைன அ7 அ ேள!      79 

 

 காரா� என2 க � X9தைல நிைன�'2  

  களி�பிெனா< சிைற விாி�'2  

     கா
 ெபய��' ஆ7வ � மாZர� நி� இய
  

  க3< கவி� $க� வாடலா
  

 ேபரான' உலகினி
 பிணி$க� என� ெபற�  

  ெப%ற தாB2! உறவிலாத  

     பி�ைளயா� ேகாரைக நி� இைச அ$திைன� ெபாி'  

  உவ9' ேப'%) ெவ�!  

 நீரா
 அத%! நாம� காளக3ட� என  

  நிக�Iற; ெசB' ெத�ற
  

     ேநயமா� சி)!ழவி ேபா
 உலI R9த   

  நிைற9த' ேத� $ைக பி4%)�  

 ஆராம மீதி� மல� அ��ய2 ைகயினா
  

  அ�மாைன ஆ7 அ ேள!  

      அ�காரக2 ெகா�ைக ம�ைக ேகாமதிய�ைம  

  அ�மாைன அ7 அ ேள!     80 

 

 ச9தன� ெதாயி
 எ(' தட$ைல2 ெகா7 இைட;  

  சலச வதன�' மி�னா�  

     தமனிய� பாைவ என ஆடர�க�தி� இைட  

  சதி $ைறயினா
 ந7�ப�  
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 ெதா9ெதா� எC� $ழI ஒ4ேயா< ஒ�த தாள�'  

  ஒ4 'ைண;ெசவி2! அ$த� ஊற�  

      ெதா�$ைறயி
 வ(வா' ெதா( !ல�தவ�  

  மைறக� 'க� அற� பயி:� ஒ4-� 

 எ9ைத ச�கர� ந9தி மீதினி
 உலா2 ெகா3<  

  எ(9' வர இ�ப� உ�ப�  

      எ8வ7ய � X7 அரகர என� �க(�  

  இ8ெவா4-� வாாி ஒ4யாB  

 அ9திபக
 நீ�காத வரராைச அ�ைம நீ  

  அ�மாைன அ7 அ ேள!  

      அ�கராக2 ெகா�ைக ம�ைக ேகாமதிய�ைம  

  அ�மாைன ஆ7 அ ேள!     81  

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

9. 9. 9. 9. நீராட! ப�வ2நீராட! ப�வ2நீராட! ப�வ2நீராட! ப�வ2    

 

 வ9' ப7பவ� பாவ ேமாசன0 ெசBய  

  வடக�ைக பாி#�த� அைடய  

     வாிவிழி2 கைட அ ளி� எ�ளளI ந
கி  

  ெவ�வாணி-� பாிதி $த
வ�  

 த9த ேசயான காளி9தி-� த�க�பா
  

  சா�9' தான� �ாிதர�  

     தவ� உய%)� ஞானவான9த ெவ�ளேம!  

  ச�கர2 கடI� பாக�  

 ெசா9தமாக2 ெகா3ட மரகத2 !யிேல!  

  'ழாB� தி $7� 'ைணவ� த�  

      'ைணவி-� பாரதி-� இ �ற$� ைகலா!  

  தர ஒ  #ட�2 ெகா7 என  

 அ9தர�தவ� ஆ< ெபா ைந நதி அ$த நீ�  

  அ�ைம நீ ஆ7 அ ேள!  

       ஆதிைரயினா� ம I மா' ேகாமதி ேதவி  

  அ�ைம நீரா7 அ ேள!     82  

 

 பாசி கய
 வ�ைள ெச8வா�ப
 ெச�கிைட  

  ப'ம $ைக ெஞ3< பாBவரா
 உ�  

     ப%)ற உ)�� அட2கிய கமட$�  

  பவள வ3கிைள-� அாி பர9'  
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 ># !ழ
 க3 கா' வாB அதர�  

  $�' அணி தன� $ழ9தா� கைண2கா
  

      ெமாB��)� �றவ7 ெச8விர
 அ�ன ெவ�)  

  $தி� கவிவாண� ெசா�ன த�ைம  

 ஏசி
 அ' ந�மிட�' உ3ேடா என; Sழ  

  இ!ைளய�க� சிவிறி நிைறய  

      வி/ட !�!ம நீ� இைற2க இ கைர-(�)  

  ம%)� நவமணி ெகாழி�' எறி-(�) உ�ப�  

 ஆசி
 அ$த� ெப 2! எ�ன வ  ெபா ைந நீ�  

  அ�ைம நீ ஆ7 அ ேள!   

      ஆதிைரயினா� ம I மா' ேகாமதி ேதவி  

  அ�ைம நீரா7 அ ேள!     83 

 

 ெகா3டைல நிக��த நி� X9த4� இய%ைக  

  மணேமா< !%ேறவ
 �ாி-�  

     ேகாைதய�க� Rசிய மயி% சா9' அகி
  

  Fம$� X7 ஓ<நீ<  

 ெத3திைர� �லI மாறி� ெதBவ வாசைன  

  திகா9த� வைர $/ட வானி
  

      தி�க� தவ� ெபாதியாசல�தி
 நி�)  

  இ8Iலகினி
 ெசறி9தி< மானிட�  

 ப3ைடயி
 ெசBத பாவ�கைள நிவ��தி   

  �ாி பரம க�ைக2! ேநராB  

     ைப�க$! தாைழ கைழயி� தைல கவி�9திட�  

  பாிதி கன
 ேமனி !ளிர  

 அ3ட மீதி
 பர9' எ( ெபா ைந நதி நனீ�  

  அ�ைம நீ ஆ7 அ ேள!  

      ஆதிைரயினா� ம I மா' ேகாமதி ேதவி  

  அ�ைம நீரா7 அ ேள!    84  

 

 க;ைச-� க�கண$� மிள�சைட க(�தணி  

  கல�க5� கா' ெகா7ய  

    கணமணி� பஃறைல; ேசட� !ல�தி
  

  வ  காேகாதரா2களாக  

 இ;ைச-டேன �ைன9' எாியி� இைட ஆ<  

  இ<கா/7னி
 ெபா7க� Rசி  
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     இப உாி ெமB ேபா��' வ3�4 உாி அைர2!  

  அைச�தி/டவ� சிர�தி� நீைர  

 எ;சி
 எ�ேற த�ளி நின' தமி� நா/7�  

  உள யாைவ-� பாி#�த ேம
  

      இ/7ட; ெசB' ெத3திைர உவைர மா%றி   

  எ8Iயி�2!� உணவ' ஆகி  

 அ;#தமதாB உலைக ர/சைன ெசB ெபா ைந நீ�  

  அ�ைம நீ ஆ7 அ ேள!  

      ஆதிைரயினா� ம I மா' ேகாமதி ேதவி  

  அ�ைம நீரா7 அ ேள!      85  

 

 மதி ம3டல�' வைர $/7 மதி உட� ம I  

  ம)ைவ� 'ைட�' வி3ணி�  

     வா�கி�ற வாரண$� இ�!�ள வாரண$(�)  

  ம வி விைளயாட
 ெசBய2  

 கதி த�! ேகசாிைய ராசியி
 ேகசாி  

  கல9' ெகா3< உறI ெகா�ள2  

       ககன $7 மீ' ஓ�! ெபாதிய $7ேம
 நி�)  

  கதி� அமர� உலகி� உ�ள  

 #ைத வ9' வா��த' என ஒ(! ெவ�ள விக�  

  ெதாட�9' ஒ  $க� ெகா3< கீ��  

      ெதா
நில� மீ' அ#ர� ேமைதயாகிய 'க�  

  'ைட�' ந
 #�தி ெசB-�  

 அதி�கி�ற தா�பிரவ�னி� �திய ெவ�ள நீ�  

  அ�ைம நீ ஆ7 அ ேள!  

      ஆதிைரயினா� ம I மா' ேகாமதி ேதவி ேபா
  

  அ�ைம நீரா7 அ ேள!     86  

 

 அ�க�' உயிைர� த(விய ஆணவ;  

  ேச%றிைன ெமBயறிI எC நீ�  

     ஆ72 கைள9' பாி#�த� ஆ2கி  

  அழ4
 காB;சி ஒளி 

 ெபா�கி� திக(� தமனிய� ேபா
  

  ெபா4ய நின' தி I வி
  

      �9தி ெச:�'� அ7ய� ெச�ம�  

  �ணாி நீ2கி� தி வ ளா�  
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 வ�க�' ஏ%) மல� அ7ைய  

  வண�க வர� த9தி<� மணிேய!  

      வா4தா� ந�$�த� இ கைர-�  

  ம4ய மகி�9' ந
!�  

 ச�க� திர�ேச� Xைழ நதிதனி
  

  நீரா7 அ 5கேவ!  

      ச�கேரச� பா:ைற எ�தாB  

  நீரா7 அ 5கேவ!      87  

 

 பனிேதாB $கி
 வாாிதி நீாி
 மய�ப<�  

  ப7ய ந�னீ� ஆ!த
 ேபா
  

      பணியா இ �� பாிசன ேவதியினா
  

  ப#�ெபா� ஆவ' ேபா
  

 நனி நீ ப7-� த�ைமயினா
 நாக�  

  மனித� ப7யி� அவ�  

     நா� நா5� ெசB தீ நீைர  

  ந�னீ� ஆ2கி இ9நில�தி
  

 இனி வ9' உதி�' மாியாம
  

  இக$� பர$� வி �பாம
  

      எ�)� உளதாB நி�தியமாB  

  இல! ஞானவான9த�  

 தனி H< அளி2!� நாக #ைனதனி
  

  நீரா7 அ 5கேவ!  

     ச�கேரச� பா:ைற எ� தாB  

  நீரா7 அ 5கேவ!      88 

 

 நின' கணவ� தைலமீதி
  

  ெந<நா� இ 9த மா%றாளாB  

      ெந0சி
 நிைனயாேத ேதாய வ9த  

  ேநய� அதைன உ�னி  

 வனச(�) நீல� $தலான  

  மலைர� திைர2 ைகயா
 வாாி  

      வண�!� அ7யா�2! அ � உதI�  

  மல� ெம
ல7யி
 அ ;சி�'�  

 'ைன-� ச�க� திர� ஓைச 'திதாB�  

  'தி�'2 க�ைக ம�ைக  
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     ெதா3< �ாிவா� க3< மகி�வாகி�  

  Fய உ�ள�' இர�கி�  

 தன$� மணி-� த � Xைழதனி
  

  நீரா7 அ 5கேவ!  

     ச�கேரச� பா:ைற எ�தாB  

  நீரா7 அ 5கேவ!      89 

 

 $னேம க�ைகதைன $7ேம
  

  $2க3 நாத� #ம9த பைக  

     $%றா' உள�தி
 ெகா3< ஊட
  

  ைவ�தாB இ�) $ளாி மல� 

 அைனய தி ;ெச0 ேசவ7யா
  

  அவ�பா
 நட9' நீ ேதாயி
  

     அ3ண
 உடேன ஊட
 ெசBதா
  

  அ�) நி� பாேதாக� எ�)  

 இைனத
 இலா' ஆதாி�' எதி� நி�)  

  எதி� உ�தர$� ெசா
வா� எ�)  

     ஏமா�� அைட9' மன2 கல2க�  

  இ�) தவி�வா� இைமயரச�  

 தைனையேய த3 Xைழ நதிதனி
  

  நீரா7 அ 5கேவ!  

     ச�கேரச� பா:ைற எ�தாB  

  நீரா7 அ 5கேவ!      90  

 

 வான�' உ மி
 பிளி) ஒ4-�  

  வள (�) தால� �ைழ2கர�'  

     வ3< >#� இ  கI5�  

  வா2! மத ஆ%றி� ஒ4-�  

 மீன2 கட4� ஒ4 அட2!�  

  ேவழ2 !ழா$� கதி�� �ரவி  

       ேமய நிற�ைத� ப#��
 என  

  வி �பி வி3ணி� ேம
 தாவ;  

 ேசைன� தைலவ� ஊ�9' வ �  

  திர� ெவ�பாிக� நிைற Hதி  

     சிற9' த9த நகர� என;  

  ெச
வ� ம4-� வரராைச�  
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 தான2 கிளிேய! Xைழ நதிதனி
  

  நீரா7 அ 5கேவ!  

      ச�கேரச� பா:ைற எ�தாB  

  நீரா7 அ 5கேவ!      91  

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

10. 10. 10. 10. ஊச!ப�வ2ஊச!ப�வ2ஊச!ப�வ2ஊச!ப�வ2    

 

 $'மைறக� நா�கிைன-� நா�! வடமா2கி  

  உபநிடத $7வா� பலைகயி
  

     >/7� ெபா �தி அத� ந<வி 9' உனத �  

  ச�தி கண� $� உ9திட  

 இ' அ' எC� #/7லாத ெமB0ஞான  

  ஆகாய வைர ஏகி ஆ<�  

      எ�பிரா/7யா�க� ேபைதைமயினா
  

  ெசBத இ8^ச4� மகி�9'  

 க'I)� மன�தினா
 ஆ<வ' ேதவ�  

  அ$ேதா< க3ண�ப� எ;சி
  

      கடI� நிகராB2 ெகா�ளி� நீ ெகா�ள
  

  நீய�ேறா கம� �ைன; ேசாைலயி
  

 �' ம' திர3< ஒ(! Xைழ நாயகி தி �  

  ெபா�Dச
 ஆ7 அ ேள!  

     ெபா%றவ� தாி�தவேரா< உ%ற ேகாமதிய�ைம  

  ெபா�Dச
 ஆ7 அ ேள!     92 

 

 ேவத� நின' அ ளினா
 எ3ப�' நா�!  

  இல2க� ேயானி ேபதமாக  

      விதவிதமாB; சி /7�த உயி� ெசBத  

  விைனவழி இகபர�திC2!�  

 ேபத$) ேபாக�ைத ஊ/7 ைவ�';  

  S�திரதாாியாB உட4� நி�)  

      ேப லக� அறியாம
 ஆ/<� பராச�தி  

  ெபB$கி
க� தைழ அ ���  

 Sதவன ேம
 வதித
 நா�$கி
 தாி�த ேவணி2  

  கடI� எ�) '�C�   

      #ட�மணி நிற�த !யி
 மாரைன� ெபாரவா  

  என� ெதானி �ாி9' அைழ2!�  
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 ேபா' ெசறி ேசாைல S� வரராைச அ�ைன நீ  

  ெபா�Dச
 ஆ7 அ ேள!  

       ெபா%றவ� தாி�தவேரா< உ%ற ேகாமதிய�ைம  

   ெபா�Dச
 ஆ7 அ ேள!     93  

 

 கைடய� கைடசிய� $க� க3 கா'  

  வாைய2 க<�த க0ச$� நீல$�  

     கவி� வ�ைள அ
4-� க7'� எனேவ  

  கடா2 க/7 உ(� அல$க�தி
  

 பைடயினா
 ேவ� அக�9' இ�C� $ைளயா  

  வைக பர�� தடவி� �ைத�'�  

      ைப�X� வள��தி<� பைணயினி
 ச�கம�  

  பாி9' ஈ�ற $�த� வாாி  

 இைட ஒ7ய இள$ைல த7�' வளரா�  

  ேபைத ஏைழய�க� சி%றிலா2!�  

      இனவாைழ Rக� பலா� ெத�ைன மா� த   

  வி3 இரவி2! ேம
 நிழ
 அதாB�  

 �ைட ம I வரராைச அ�பதியி
 வா� அ�ைம  

  ெபா�Dச
 ஆ7 அ ேள!  

     ெபா%றவ� தாி�தவேரா< உ%ற ேகாமதிய�ைம  

  ெபா�Dச
 ஆ7 அ ேள!     94 

 

 நின' ெச9தாமைர� தா� இைண நிக��த  

  மாணி2க நிைரயாB2 !யி%றி  

      நீ� ஒளி பர�� பலைகயி� மீ' உ�  

  நைக ஒ�த நி�திய வட� �ைன9'  

 கனக வைர வி
ல� �ய� அைனய பவள�  

  தாQ நா/7 நி� காய� ஒ�த  

     கதி� மரகத�தினி� இைழ�த உ�திர  

  மிைச2 க/7 நி�மயமதாக  

 வைன-� இ8^ச
 மதி ம3டல9 ெதா/டாட  

  மகி�ந� உள� ஊசலாட  

      ம%)ள சராசர�' உயி�க5� உவ9தாட  

  மாட $7ேம
 வி3 மணிைய�  

 �ைன-� வரராைச வைர ராச� அ � ேதவி நீ  

  ெபா�Dச
 ஆ7 அ ேள!  
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     ெபா%றவ� தாி�தவேரா< உ%ற ேகாமதிய�ைம  

  ெபா�Dச
 ஆ7 அ ேள!      95  

 

 களப $ைல மாதரா� இ!ைளய ட� காத:)  

  ெபாBதலாட அவ� த�  

     கம� அகி� Fம$� விைரந)� ேகாைத-�  

  அகலாத காிய !ழைல  

 இளநைகைய அதர�ைத நீ� உ3< எ(9த  

  கா� இண� $
ைல ேகாப� எ�ன  

     எழி
 ம0ைஞ சிைற விாி�' ஆ7  

  இளேவனிைல2 கா�கால� எ�ன எ3Q�  

 வள ம I ேசாைல ெசறி வரராைச அ�பதியி
  

  மன� ெமாழி ெமB >�)� ஒ�றி  

      வ�னியிைட ெம(! எ�ன உ கி உ கி�  

  பைழய வழிஅ7ய� அ�� உக9'  

 �ளகித$ற� பரI 'ளப $கி
 ேசாதாீ  

  ெபா�Dச
 ஆ7 அ ேள! 

     ெபா%றவ� தாி�தவேரா< உ%ற ேகாமதிய�ைம  

  ெபா�Dச
 ஆ7 அ ேள!     96  

 

 வ�ள� நிைற பால$' ெவ�ளன� கி�ைளக/!  

  ஊ/7 மடெமாழி பயி%)�  

     மயி
 அன மட9ைதய�க� உபாிைகயி
  

  மீ'லவி வாதாயன�' அ கினி
  

 ெவ� ஒளி பர�பிவ  பி�ைளய� பிைறைய  

  மிளி� ெம�கர�தா
 எ<�'  

     வி
 Tதைல ஒ�� எ�)� ந<வி
 கள�க�  

  விைர கம� நான திலக� எ�)�  

 எ�ளாிய கவிவாண� உவமி�த
 சாி வி3ணி
  

  ஏ! என வி<�' மகி(�  

     இன மணி இைழ�த மாளிைக-� உபவனமீ'  

  இ 9' நைற உ3< பா<�  

 �� ஒ4-� ம I Rகயிலாய நாயகீ  

  ெபா�Dச
 ஆ7 அ ேள  

      ெபா%றவ� தாி�தவேரா<%ற ேகாமதிய�ைம  

  ெபா�Dச
 ஆ7 அ ேள!     97 
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 ந�னிலமக/! $க� அ�ன ெச9தாமைர  

  அல�9த பைணZ< எ(9த  

      நறிய ெச0சா4க� விைள9த கதி� ஊ<  

  ேமதி� திர� நட9' உழ2கி�  

 '�C கதி� ேமB9' க�ன
 பட�ைபயினி
  

  ெதாட2! ேவ4ைய $றி�';  

     Sழ
 உ/ெச�) கைடவாB !த/7ய  

  ேபா' #ட�$�' உதி�9' ம4ய  

 ம�C� அ2க�னைல $றி�' அ 9தி;  

  சில வ�ேமதிக� வய%!� ஏகி  

      வ3$�த� வாயினி
 உதி��திட2 க3<  

  இட� மாறி வ  $�த(�) ேநா2கி�  

 ெபா�CலI ம�ள�க� விய2!� வரராைச உைம  

  ெபா�Dச
 ஆ7 அ ேள!  

     ெபா%றவ� தாி�தவேரா<%ற ேகாமதிய�ைம  

  மானிய� ெபா�Dச
 ஆ7 அ ேள!   98 

 

 வாதி/ட சமண�கைள ைவைய நதி நீாி:�  

  வ�னியி:� எ(தியி/ட  

      வ3தமி�� ேதவாரமான கவியா
 ெவ
ல  

  மாமணி இைழ�த கி3ண�  

 மீதி/ட ெபா%றன�' அ$' அ 9தி2  

  ெகௗணிய2 !ல�தினி
 உதி�த  

      ெமB0ஞான ச�ப9தைர2 !கைன ேவழ$கைன�  

  ேபா
 வள��த மி�ேன!  

 ஏதி/டமான ெபா � எ�) பழவ7ய 2!  

  எ3Q$� அளி2!� நிம[!  

     இகபர�தாைசைய இக9த ெபாதிய�தவ�  

  எ(9தமதி ேதா)� வ9'  

 ேபா' இ/< அ ;சைன ெசB வரராைச அ�ைன நீ  

  ெபா�Dச
 ஆ7 அ ேள!  

    ெபா%றவ� தாி�தவேரா<%ற ேகாமதிய�ைம  

  ெபா�Dச
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 ேசணி
 ெபா49த மதி கதி�இரவி நா/!ல�  
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  ெச�ெபா� மகேம  எ�ன�  

         ேத�9' உலவ இரணிய�தா
 தி 9திய  

  தக< ேச��' ேவB9தி/ட மாட�  

 Fணி
 ெபா49த ேதாைகய�க� சி�திர நிைர  

  'ைண2க3 இைமயா' S<�  

     ெதாைடய
 வாடாதைவ அறி9' த� இன  

  மாதரா� என; #வண உலக  

 மாQ%ற மடவிய�க� வ9' பா��' இ�பாி�  

  வதி9த தபதிய�க� ைகயி�  

     மா/சிைமைய அதிசயி2!� ெதBவ வரராைச  

  மாநக� �ர9த மயிேல!  

 Rணி
 ெபா49த தன ஆIைட2 !மாி நீ  

  ெபா�Dச
 ஆ7 அ ேள!  

     ெபா%றவ� தாி�தவேரா<%ற ேகாமதிய�ைம  

  ெபா�Dச
 ஆ7 அ ேள!     100 

 

 தாரணி க �!ழ:� ஈெர3 கலாநிதிதனி
  

  திக(� எழி
 வதன$�  

     தCைவ நிக� Tத:� இ காதி
 அ7யா�  

  !ைறதைன� தவி��' ஆ7 எ�ன  

 ஈரெமா< அ72க7 உைர�திட; ெச
வ' என  

  ஏ!� இ  க ைண விழி-�  

      எ�பிரா� உ�ள�தினி
 இனி' உவ��ற மல �  

  இண� $
ைல அைனய நைக-�  

 வாரணி தி �தன$� மணிஅணி நிைர�த  

  கா0சி2! இைச-� வ
4 இைட-�  

     வனசமலைர ெபா த தி வ7-(�) மரகத�  

  தி ேமனி-� ம49த  

 Rரண ெசௗ9தாீ வரராைச அ�ைன நீ  

  ெபா�Dச
 ஆ7 அ ேள!  

     ெபா%றவ� தாி�தவேரா<%ற ேகாமதிய�ைம  

  ெபா�Dச
 ஆ7 அ ேள!     101  
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