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சகரேகாயி

ேகாமதியைம பிைள தமி

ளிய ர கவிராய இயறிய

Source:
சகரேகாயி

ேகாமதியைம பிைள தமி

பதிபாசிாிய : கபபாதேசகர, ஆதீன சமயபரன, ெந ைல, கைடய,
அ மி!. வி வவனநாத #வாமி தி வாசக $%ேறா'த

!( ம%)

கைடய * நியக யாணி ேசவா சமாஜதினாி ேப தவி-ட நவராதிாி
விழாவி

கைடயதி

ெவளியிடப/ட கைலமக தி நா மல

பிைளதமி கள0சிய 2
ெவளியி/ேடா :

கப இல2கிய ப3ைண,

பி/டாரதம ேகாயி ெத , தி ெந ேவ4 நக - 627 006.
வ5வ 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 பிரப9தைத, காபியகைள,
சி%றில2கியகைள, ெசேப/7:, ப/ேடாைலயி:, அ;சி/< ைப9தமி
ெச வகைள உலகி%! அளித சாேறா இவக தி வ7க52! 'ைறைச
ஆதீன 23வ' ச9நிதான சிவபிரகாச ேதசிக >திக அவக ஆைணயி/டப7
இ9?ைல பதிபி' ப7ம2கலமாக பைட2கிேற.
ெவளியி/ேடா :
கப இல2கியப3ைண,
பி/டாரதம ேகாவி ெத , தி ெந ேவ4 நக.
---------ஓ
ெதாேதா

வ

எைவ எ லா ெசBேதா எைவ எ லா ெசBேவா
அைவ எ லா எ ெசய க அ ல - சிைவபாலா
அ'ைண- நிெசயேல அபலC நி%ேகதா
$தி அ  ேவழ $கா
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என அ7ேயCைடய ஆசிாியபிரா கப அ7ெபா7யாாி தி வ7 ேபா%றி
ஆ%றிவ  தமி பணியி

உதிபித பD

அவகளி ெமாழிைய மனதி

ஒளிர; ெசB என உ.ேவ.சா.

பதி' கிைடத%! அாிய, அ;சி

வராத ? கைள

ேத7 ெதா!' $79தவைர பதிபி' வ கிேற.

இபணியி

பிைளதமி கள0சிய எC ெதா!பி

!மாி மாவ/டதி

ெந ைல, F'2!7

உள இைறவி பிைளதமி ? கைள இர3< இர3<

? கைள இைண' பதிபி' வ கிேற. $த

ப!தியி

கா9திமதியைம,

மரகதவ 4யைம பிைளதமி ? கைள பதிபி'ேள. இர3டா
ப!தியி

சகரேகாவி

ேகாமதியைம, கைடய க4யாணியைம பிைள-

தமிகைள கைலமக தி நா மலராக இெபா(' ெவளியி<கிேற.
ேகாமதியைம பிைளதமிைழ இய%றியவ ஊ%)மைல சமி அைவலவ
$'Hர2 கவிராய ஆவா. இவர' வரலா) எ'I கிைட2கவி ைல .

இபதிபி%! ஆசி வழகி அ ளிய தி வாவ<'ைற ஆதீன 24-வ' ! மகா
ச9நிதான *ல* அபலவாண ேதசிக பரமா;சாாிய #வாமிக ெபான7க52! அ7ேய நறி ெதாிவி' பணிகிேற.

இபதிபி%! ேப தவி ாி9த கைடய வி வவனநாத தி வாசக $%ேறாத
!(வின, கைடய * நியக யாணி ேசவா சமாஜ அவக52! 'ைணநிற
அ7யாக52!, இ9?4ைன தி தி-, அணி9'ைர ந கி- உதவிய ந3ப
தி . $.#. சக அவக52! ம%) கைடய, தி . ேக.எJ. க யாணி
சிவகாமிநாத, தி . ஆ. க யாண #9தர ஆகிேயா 2!, அறநிதி-,
விளபரக5 த9'தவிய அபக52! அ7ேயனி நறிைய ெதாிவி'2
ெகாகிேற.

இ9?4ைன சிற9த $ைறயி

அ;சி/< உதவிய ெவகேடK ஆெச/ தி . ச.

சக, தி . ெத. $'மணி, தி . மா. வளி ஆகிேயா 2! பலவைகயி:
பதிபி%! உதவிய அைனவ 2! நறி.

இவ3 கப அக 627 006; ஆதீன சமயபரன பிைழத' ெபா)த
ெபாியவ கடேன - கப
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சிவமய
தி 2கயிலாய பரபைர தி வாவ<'ைற ஆதீன
இ ப' நாகாவ' ! மகாச9நிதான *ல* அபலவாண ேதசிக பரமாசாாிய
#வாமிக, தி வாவ<'ைற (அ0ச ) - 609 803. நாைக மாவ/ட.
நா : 30.09.2015
----------அ வாைர
நம;சிவாய வாக நாததா வாக
இைமெபா(' எெந0சி நீகாதா தாவாக
ேகாகழி ஆ3ட ! மணித தாவாக.

திாிைர #9தாி அ9தாி சி9'ர
பாிைர நாரணி யாபல வ3ணதி
இ ைர ஈசி மேனாமணி என
வ பல வாBநி%! மாமா' தாேன. - தி ம9திர

ந ஆதீன சமயபரந கபபாத ேசகர ைசவதி . இ. சகர அவக
வ கிற கைலமக தி நா விழா மலராக கைடய அ7யாக 'ைண-ட
சகரேகாயி

ேகாமதியைம பிைளதமி, கைடய க4யாணி அைம

பிைளதமி ஆகிய இ

? கைள- கப இல2கிய ப3ைண ெவளிMடாக

ெவளியிட உளைம அறி9' மகி;சி அைடகிேறா.

சிற9த சி%றில2கியகைள பதிபி' ெவளியி< அ பணியி

தைம

ஈ<ப<தி2 ெகா3<ள தி வாள கபபாதேசகர அவகளி பணிக
பாரா/<2!ாியன. அவத சீாியபணிக ேமேம: தைழ2க ேவ3<ெமன நம'
ஆமாத >திகளாகிய * ஞானமாநடராஜ ெப மா தி வ7 மலகைள;.
சி9தி' வா'கிேறா.
இைண : தி நீ%)தி 2கா
ெப)ந

: சிவதி ெதா3ட கபபாத ேசகர அவக, ெந ைல

-----------------அணிைர
கவிஞ .
.. சக,
சக, ெந ைல
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“தி2ெக லா க() தி ெந ேவ4” எ) அ தி . தி ஞானசப9த
ெப மா தி வா2கி%! ஒப விள! ெந ைல;சீைம, ைசவ சமயதி%!, தமி
இல2கியதி%! நிைறய; சாேறாகைள த9', த9' ெகா37 ப'மான
ெப ைம2!ாியதா.

அத! சாேறாகளி

நமிைடேய நடமா< உ.ேவ. சாமிநாதராக விள!

தி வாள கபபாதேசகர எC இ. சகர அவக சமயதி%!,
இல2கியதி%! ஆ%றிவ  ெதா3< அளபாிய'. ஏறதாழ நா%பதா3<க52!
$ "கப இல2கிய ப3ைண” எC அைமபைன நி)வி, இ) வைர
ச4பிறி உைழ' வ பவரா.

அ) உலா ?%ேகாைவ, F' ?%ேகாைவ என பதிபி2கப/ட' ேபால இ)
இவக பிைளதமி2 கள0சிய எற ெபயாி

ப ேவ) தலகளி

ப ேவ)

தி ெபயகேளா< எ(9' அ ளி அ பா4' வ  அைன உைமயவ மீ',
அத தலதி

பாடெப%ற பிைளதமி ? கைள இர3< ? க

ெகா3டதாக பதிபி' ெவளியிட தி/டமி/<, $த

?லாக தி ெந ேவ4,

கா9திமதியைம பிைளதமி, Hரவன P மரகதாபிைக பிைளதமி
இர3ைட- பதிபி' 10-08-2015 தி ம9திரநகரெமC F'2!7 தி
பாகபிாியா மாதகழக ஆ3<விழாவி

அ8வாிைசயி

ெவளியி/டாக.

இர3டாவதாக சகரேகாயி

ேகாமதியைம பிைளதமி -

கைடய க4யாணியைம பிைளதமி அடகிய ?ைல இெபா('
ெவளியி<கிறாக. >றாவதாக2 !பேகாண மகளாபிைக பிைளதமி பாபநாச உலகைம பிைளதமி ெகா3ட ?ைல ெவளியிட தி/டமி/<ளாக.

இ8வா) அாிய பணியி

ஈ<ப/<ள ெதா!பாசிாிய அவக52!,

ைசவநம2க, சமய; சாேறாக, தமிழாவலக என ப திறேதா 
ஆதரவளிப'ட ? கைள ேத72 ெகா<' உதவிட ேவ3<கிேற.
அ;சி4 லாத பல அாிய ? கைள அவக ேத7 வ வதறிேவ. அ8வா) ேத72
ெகா37 2! ? களி ப/7யைல இதைகய ெவளிM<களி

பிர#ாிதா

க3Q)ேவா கவனைத ஈ' அைவ ப%றி அறி9த தகவ , ெசBதிகைள
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ெதா!பாசிாிய2! ெதாிவி'தவலா எப' எளியவ க தா. *ல*
ெசபைற; சிதபர #வாமிக * மகா ர ெஜபைத *மகா
எற ெபயாி

ர பாத வண2க

தமிப<திய ளி-ளாக. ெதா!பாசிாிய அ9? ப7

ேவ3<ெம) ெதாிவிதாக. ஓரா3டாக $ய) சினா/க $ அ9?4
உலநக ப7 ைகவர ெப%றளிேத.

இ9?

இ

பிைளதமி ? களி: பாட கைள எளிதாக வாசி2கI, ாி9'

ெகாளI வசதியாக பத பிாி' அ;சி/<ள பா! ெபாி'
பாரா/டத2கதா.

ேகாமதியைம பிைளதமி ெசகீைர ப வதி ஐ9தாவ' பாட4

தலதி

பிரசாதமாக வழகெப) %) ம3ணி சிற, பயC இனி'ணத
ப/<ள'. வ ைக ப வதி இ)தி பாட4
வள2! அ()ைனேய வ க,” எற அ7யி

“மாேன வ க, உயிரைன'

ப :யிைர- காத 5

பராச2தியி க ைண ெவளிப<கிற'. இபாடைல தி ெந ேவ4, #9தர
ஓ'வா >தி அவக தி மகளா F'2!7, சிவ.ேகாமதி வளிநாயக
அவக பா< ேபா' ந ஊC உ !. நீராட% ப வதி ப'
பாட களி: ெபா ைநயி ெப ைம பா!ட எ<'; ெசா லப/<ள'.
ெந ைல மாவ/ட, அைப வ/ட, கைடய நகாி பைழய ெபய வைளைச
எபதறிய க4யாணியைம பிைளதமி உதIகிற'. கா ப வதி
ெபாி' $த4

விநாயகைர 'திபேத வழ2கா!. இபிைள தமிழி

$த4

தி மாைல பா7 >றாவதாக விநாயகைர பா7-ளா. தால ப வதி
>றாவ' பாட4

தி ஞானசப9த ெப மாC2! உைமயைம பா

#ர9தளித' மிக அ ைமயாக; ெசா லப/<ள'. $தப வதி
$'வைககெள லா விய9' ேபசப<வ' சிறபா.

ஒ

பாைன; ேசா%)2! ஒ

பாட களாலான இ9?4

ேசா) பத எC வைகயி

இ ?)

சில பாட களி சிறைப உக5ட பகி9ேத.

இ ?)ேம இப பயபனேவ. அபக இபாட கைள ப2தி-ட ஓதி
இல2கிய; #ைவைய ப கிடI, அைமயி தி வ ைள ெப%றிடI
ேவ3<மாB பிராதி2கிேற.

அப பணி ெசBய ஆளா2கிவி/டா

இபநிைல தாேன வ9ெதB'

எபத%கிணக தமிபணி2காக; ைசவபணி2காக, இல2கிய பணி2காக
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தைன அபணி' அ : பக: உைழ' வ  அ2!
பாரா/<2!$ாிய அ ைம ந3ப தி வாள. கபபாதேசகர அவகளி
அைன' $ய%சிக5 ெவ%றி ெபற த3ண  ந கிய ள “ேகாவாகி
வ9ெதைம2 !%றேவ

ெகா3ட 5 Rவா கழ

பரவி” 'திதைமகிேற.

"ேமைமெகா ைசவநீதி விள!க உலகெம லா,”

தி மா நக,

அப

26-09-2015

$.#. சக

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

ஓ
ஊ!"மைல சம$தான& 'லவ 'ளிய* +ர, கவிராய இய!றிய
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விநாயக
கா Rத கட ைட உ<த வனைத
அரனா ைக2 கனி2! ஆைசயாB2
கதிேவ

எ<' மயிேலறி ேவ S9' வ ()

$ன அ2கடI ெசBய
ஏ Rத தி ேமனியி அ3ட ேகா7க
நிைற9த' என எ3ணி விைரவி
ஈர7யினா

S9த ஒ

ேகா/< வாரண'

எ9ைதைய வணக

ெசBவா

நா Rத க%பக த ேவ தவ0 ெசB'
தாரணியி
த3 நிழ

வ9' ேதாறி

ெகா<' வள ைனய கானி

சய வ7வாB உைற9த
ஆ Rத ெச0சைட ெப மா ஓ பாக'
அம9' உல! எலா பய9த
அைன ேகாமதி க 'தி2!9 தமி2 கவிைத
யாI9 தைழ2க எேற!

திமா
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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 Iப72! அ  ெசB மாதவைன யாதவைன
வ9தி' வாத

ெசBவா

காேமI இ9திராணி க0சன எ<(') எதிாி
நி%ப இ

கமலமா'

கவாி ைக இர/ட அாியாசன() மிைச2
க9தேவ கய$கதேனா<
மீேமI ககாநதி; சைட2 கடI5ட
H%றி 9' அர# ாி-()
மினா இைட2 கIாி ெபா ஆIைடேதவி
ேமனிைய2 கா2க எேற.
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சிவெபமா
கடகாியி உாி ேபாைவ2! ைவதவ
கன

அாி நமதி பாைவ2! உ%றவ

கவி உ) மமத காயைத ைநதவ
கைலநிைற த3மதி கா4% !ைமதவ
பட அர(I) இ அணி மாபி

பாிதவ

பரைவயி ெவ8விட பானதி ெமBதவ
பக அ

ெசா

மைற பா7 'திதவ

பதமல ப$ைற S7 பழி;#'
!ட வயிறெனா< ேகாழி2 ெகா72 ைகய
!தைலயி ெமெமாழி கா'2(!) உவபவ
! !ல மன F'2(!) உைரதவ
!லவிய $னவ ஆக; ெசனிதவ
வடமைல ெதமைலயாக பைணதி<
வட அைல ெபா $ைலயா உதம பைர
மரகத மனிய ேமனி2 கய%கணி
மட

அவி ைனயி மாைன ர2கேவ.
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சகர விநாயக
ககா #திர ககாளC2! $தலான
கணநாத ெவ%றி2
கய$கைன ஒ

ேகா(<) ஒ7' வ லா-த

என2ெகா< கன) ெவ)
ச! ஆழி ைக ைவத தாேமாதர2 கடI
$த

அமர பிைழ தீத

சகர விநாயக ெசகமல பாத9
தைல2 ெகா3(<) உவ9' பணிவா
ெகா! ஆ

ந)மல ைனய காI()

மைற$7-() அ7யா உள$
ேகாயிலா2 ெகா3< வள கிைளைய பிைள2
ெகா( பிைறைய நிக Tத4ைய
மகாத க ெப%ற இமயமைல அரச%!
மகளாக வ9த மயிைல
வரராைச அபதியி

உறவாB இ 9த
4

ேகாமதிைய ர2க எேற.

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
அ8வைர-ர ெநறிதரேவ ேவ

ேதாறி(ய)

எ<' ஏ%றிய

வைர அர# உாிய !மாரைன ேபா%)'
பரைவயி அ$ைத- ஓ'வ பா2கிய
பவள ெம 4தழி பராவ ந/ பாத
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!
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நாக
தி மா

ெபா நாபி $3டக அதி
ஒ

பைடபி

உதி(')

அ9த த9ைதைய;

சி /7' ம3 ெபா' த9ைத என ெபய
சிற9த நா$க ேதவைன
அ மாமைற ெபா ைள அறிவி2!() மாைத
அதால' ைவதி 2!
அன வாகனைன மன(') எ அவாIற உ கி
அபி
வ மா

'தித

ெசBவா

விடைத அ$(') என உ3< மாியாத

வாI கணவ2! அளித
மகல #மகைலைய ெவக4ைய அ7ய பா
வாரா' H/7 எ)
ெப மா மகவ ெச வ9 த9த ம)ைமயி
ேப) ெகா<2! ஞான
ேப ஒளிைய ஆIைட பரேதவிைய தின
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ேபணி ர2க எேற!

இதிர
அ3ட பர எலா ெவ7பட $ழ(!) உ மி
ஒ4- மினான ேகா<
அகில !ழி9திட ெபாழி தாைர மத$ ம%)
ஆக க)த ேவக2
ெகா3ட

கயைத ெவ3கய அதனிC

பிாியமா2 ெகா3< உலாI வி3ணி
ேகாமகைன இ9திராணி தைலவைன; சலச
ெம!ளி சரைன ஒத

ெசBவா

த3டைத ைவத ைக; சமைன- ெவ (வ) அவ
தரளா

சம/7 ெவ)

தவ$னி !மாரC2! அழியாத ஆ-
த9தவைர2 கல9' த(I
வ3ைட ைன9த ைக2 ேகாமள2 ேகாமதிைய
வரராைச ேமI !யிைல
வாைல அபிைகைய விணி ேமைல வானவபரI
மாதகிைய2 கா2கேவ!
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திமக
திக '2கைல நிலா திர விாி9' என
திைர விாி2கிற சீர
ெத3கட%பளி- ெசெபா ஆைட-மணி
இைழத அணிதிகம!ட$
ெவகதி2(!) ஆயிர மட(!) ஒளி பர
ெகௗ'வ மணி- பைட'
ேமதினி ர2! விதி கணவ2! ந ! தி மா'
அ7 விய9' ஏ'வா
தக; சிைலதC தாகி $ர நைக'
அழ4னி% சாப ெசBத
சகர2 கடI ஒ

பகி ேமவிய பராசதி

மைலயரச மைனவி
அைக தலதினி

எ<' மகிI எBத

மகளாக வ9' அவதாித
அைன ேகாமதி மல ைனயகா
மயிைல அட கா2க எேற!
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கைலமக
இவளI எ) அறியா உல(!) யாைவ- எளிதி
ந! ெசB நா$க தா:I
தவள $3டக() மீதிC() ேமவிய தவள
அபிைக தா இைண ேபQவா
கவள ெவகாி ஈஉாி >7ய கன4
ஒளி ேமனிய பா

நி)

உைற

!வைள எ3கணி ேகாமதி பாவதி !வைலய9
த தாB தைழவாகேவ!

ஏ5 மாதக
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 வாBதி/ட ெச(
ெம ல7ைய வாத

ெசBவா

ெகா3டைல த3டைலைய அறவிைன; ைசவல2
ெகாைத2 க79' கணவ
ேகாVர உ%ற' என மதைலைய; ச%) உறI
ெகா3ட R!ழ4 ம'ர2
க3ைட அ$ைத2 கனிைய நனிவ  ப;ெச-
கனிI த

கிைள ெமாழியா

காமாாி பாக' ேமI ஆIைட அபிைக2
10

கனிைய2 கா2கேவ!

&ப ,ேகா* ேதவக
$ைல நிலதினி

ஆயக பா7யி

$ன நிைர 'யதீதர ேவB இைச
$ளாி ஒத ெச8வாB இைடேய த 
$கி4ைன ெபா

ேமனிய ேசாதாி

பல கைலதமி மாமக ேதCைற
ப' ெமைதய ேச7யராB ஒ
பணிவிைட2! அ வாB எனேவ எதி
பரவி நித:ேம வழிபா< ெசB'
இல! ெபா%பத மாமலர இைற
இனி(') உற பிாியமா உைர ேபசிய
இலைவ ஒ' எழிலா இத வாயின
இரைலைய ெபா
உலகிைன த

ேவ

நிக ேகாவினி

தாB வரராைசயி

உ) மக'வ ேகாமதி நாயகி
உட4C2! உ)காவல ஆனவ
உயி நில' உைற ேதவக யா ேம
-------------------2. ெசகீைர& பவ2

பாிமள மி!9த நீரா/7 மரகத ஒளி
பர தி ேமனி எ லா
ப/டாைட ெகா3< ஒ%றி ஈர லதி
மைலயரச மைனயா/7 பவள
விாி!$த வாயினா ெமகா' க3உ9தி
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ேமI நீ ஊதி நீ2கி
ெவ3பிைறைய நிக Tத4
ம7 மீதினி

ம3 ெபா/< இ/<

இ தி மைலயி

ெபாிய தன அ$F/7 உலெகலா ெப%ற
அைனைய பிைளயாB ெப%றி<
ேப) எவ2! எB' என ஈறிலா ஆன9த
ெப வளமதாB வளத
தி மக நிைற9த சீராைச அபிைக ேதவி
ெசகீைர ஆ7 அ ேள!
ேத ெமாBத ைனய கானி
ப#கிைள ெசகீைர ஆ7 அ ேள!
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அாி பிரமாதியக அைனவைர- வ9தைன ெசB
அய தி வ7யி

ஒ)

அவனிமா $7 S/7 ஒறிைன மட2கி
அ  ஒ(! தி $க அைச'
பிாிய$%) இைமயரச மைனவி அைனவாஎ)
ேபசி இ ைகைய நீ/ட
பினி/< நீெசல ேபைதயா நீஎைன
ேபைதயா2கிைன ெகா என
ஒ $த இ/<ம7 மிைசைவ' விைளயாட
ஒளி $த >ர

கா/7

ஒ3திைர பரைவ அ$' உ3டவா எனதாB2!
ஓ ஒபிலா மகிI ந !
திாிவன நாயகீ சீராைச வளேதவி
ெசகீைர ஆ7 அ ேள!
ேத ெமாBத ைனய கானி

ப#கிைள

ெசகீைர ஆ7 அ ேள!

ஐவைக2 கடIளைர ஐவைக; சதிகைள
ஐவிழி2கைட ேநா2கினா
ஆ2கியவரா

ஐ9' ெதாழிைல- நடதிட;

ெசB' அதி

ஓ ப%) இறி

ெமB வள பரபிரம வ' விைன நீகா'
ெமமலாி மண$ எ3ணி
ேமI ெநB- ேபால ஓவிலா' %) இப
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ெவள திைள' வா(
ைசவ மைற $7ேவ பராசதிேய
த'வாதீதமான ெபா ேள
சாமள ெசாWபிேய ேகாமள2 !ற
தன' அ$த ஊ/7 ேவலவ
ெதBவ வி2கிேனசைன வள' அ 5 அைனேய
ெசகீைர ஆ7 அ ேள!
ேத ெமாBத ைனய கானி

ப#கிைள
14

ெசகீைர ஆ7 அ ேள!

ச வ ேலாகைத- தகிய அரா உல!
தனி

வள சகபம

ைசவ$ ைவண$ ஓ9' இ வ தகளி
சைமய வாத க)
ம மல2 க%பக' இைற உலகினி

ெச)

மC விைட உைர2க
ம%றவ2! அாி அரC ஒ) என ெதளிவிலா
வைமைய உண9' நீவி
உாிைம-ட வரராைச -%) ந%றவ
உஞ%றி7

இ I I ஒறா

உக52! அறியலா எறப7 அவ தவ#
உக9' ெசய ஒ வ7வமாB
தி I I கா/7யவ ம விய பராசதி
ெசகீைர ஆ7 அ ேள!
ேத ெமாBத ைனய கானி

ப#கிைள
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ெசகீைர ஆ7 அ ேள!

ெவ8ேவறதாB $ ெசBத விைன வழியாB
வியாதிக அேனக உட4
மீறிவாி அ8வவ%றி%! ஒ

ம 9தாB

விதிதைவ எலா அக%றி
எ8வாறதாB வாிC எ லா வியாதி2!
ஏ%றி< ம 9' ஒறதா
இைமயவ உ3 அ$திC இனிதான %றி
நம 9' அளி' இனி வரா'
ைமவா கைட2க3 அ ெசB' சகர பாக
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ம வி2 கல9த மாேன
மானத தியான ாி9' பணி அப
பிறவி பிணி2! ம 9ேத
ெச8ேவைள ஈற ேகாமதி பராசதிேய
ெசகீைர ஆ7 அ ேள!
ேத ெமாBத ைனய கானி

ப#கிைள
16

ெசகீைர ஆ7 அ ேள!

ே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 மதேத எ) ஓ'

வ(விைன அழிI ெசBவர அ  ெபற உ மகி9ேத ெபா ேகாயி
ெப மதி தடவி உ ெபயதர விைரெவா< பிதா மி பார
பிைற$7 உைடயவ பிாிய நநட இ<0சீ !றாத
தி I) சக கயிைலயி ம விய ெகா7 ெசேகா ெசகீைர!
சிைலமக என ஒ

ெபய ெப) தைலமக ெசேகா ெசகீைர! 17

பதமிைச பாிர மன ெமாழி என $ர
பலமணி விரவிய எழி

ப3ேபாேட ஆட

வைள இ ைக பாி9ேதா டாதாட

இதமித இைட இ) என மணி வட ஒ4யி சீேரா< ஆட
இண மல ெபா'ளிய !ழ4ைட அளிக எ(9ேதாேடா< ஆட
விதவித உயிகைள உதவிய வயி வட ெமபா சிைல ஆட
விகசித கமல$ விளறிட விற
அதர ந அ$'! ெமாழிபயி

த

மி ேச $க ஆட

ேகாமதி ஆ<க ெசகீைர!

ஆதி வராகி ெபா ஆIைட அபிைக ஆ<க ெசகீைர!

மதிமிைச தவத

க $கி

என $க மதிமிைச இைச பா<

ம'கர நிைரநிைர க'விய ாி!ழ
விதி ைனத
ெவயத

ெதாழி த

18

வண வாசைட ஆட

பி !7 மிைச மிளி வா Tத

தரளெமா< உறத

மீதி

தரள மி!0 #/7- ஆட2

ெகாதி விட அ$' அன இ விழி தடவிய !ைழெசவி !ைழ ஆட2
!டமைல அைலதர மைலத
அதிரகசிய பரெவளியினி

தன வ

!ளி மாபக ஆட

உைறபவ ஆ<க ெசகீைர!

ஆதி வராகி ெபா ஆIைட அபிைக ஆ<க ெசகீைர!

19

16

ம3 தல$ உய வி3 தல$ பணி வ3 தல$ ஆட
மரகத ேமனியி ஒளி கஞ42 கதி மணிைய மைற' ஆட
ெவ3 திைர மக $த

எ3 தி மாத () ெமைக !வி' ஆட

மிளி மைறயாதிய பல கைலயாI() நி ெமB க ெகா3டாட
ெதா3டக 3டாிக பத ேமைம 'தி' மதி' ஆட;
S:) ேசB $தலாய உயி ெதாைக- #ழ

உ%) ஆட

அ3ட அைன' நிைர9த பராபைர ஆ<க ெசகீைர!
ஆதி வராகி ெபா ஆIைட அபிைக ஆ<க ெசகீைர!

20

ஏடல ெகாைற- ஆ () நிைற9த சடாதாாி
ஈசெனா< தி ேமனி ஓ பகினி

வா பாாி

தாடைல ெகா3டவ சா பவ சகட நீ வாாி
தாழ வி( ெபா(' ஓ ெப

வகமதாB வாாி

நீ< ெப 9தனி H< அ கிற கி பா சீ4
நீ $கி

வ9'ைற மாட$() ேமைட- ஓ X 

ஆடக மற$() ேமவிய ராைச மி ஆ<க ெசகீைர!
ஆதி வராகி ெபா ஆIைட அபிைக ஆ<க ெசகீைர!
-------------------3. தால& பவ2

'கி

அபரமாக; S9த ெதா ைல
வன அைனதிைன-

'ைண2க3 கைடயி

த9' அளி'

'கின பட9த வைர2! அரச
மகி( தவதா

மகவாக வ9த

மயிேல மா மைற?
வா2கிய$9 ேத9' அறியாத
வ7ேவ! ைனவன2 !யிேல!
எகின பி7- ெதாட9' நைட
இய%ைக அறிய; சில அர%ற
எழி

Rவ7 ெமெமல ெபயர

எB' கிளிேய என ேபா%றி
அகில பரI வரராைச2!
அரேச! தாேலா தாேலேலா!

21

17

ஆல க3ட ம விய
22

அபிைகேய தாேலா தாேலேலா!

ஈ/< கனக; #வ ஏ%றி இல!
மணிக !யி%றி வி3ைண
எ/7பா2! மாட நிைர
ஏ9' சிகர தைல மீதி
தீ/< வாியி

தாரைகக சிற2!

வான' எ(9த ெச(
திக இறகி உட% களக
தீ2! ம 9' ேதவக வி3
நா/< ம 9தி ேமலான ந ல
ம 9' நி கணவ
ந ! %) ம 9' என உ
நய9' வாியா
ஆ/< ெகா7பா

'கிைல அைச'
வ

ராைச2!

அரேசதாேலா தாேலேலா!
ஆல க3ட ம விய
23

அபிைகேய தாேலா தாேலேலா!

க  ேதC ஞிமி  வ3< ெதாட 
ெதாைடய

X9த

'ைண Wர வி

ந லா

எ<'; #<

ெவXைம; #ட விழிைய
ெபா  க என $யமாC (க
மதி ேதாB9' உபாி

ேபாB

ெபா நா/டவ ேரா< இவ உறI ாிய
உய9த மாளிைக-
க  க$! கத4- ைபகாB
R9தாைழ மா பலI
கஞ4 எ(9தாB ஆயிர கிரண2
கடI ேதைர த<2க மல
அ  ெபாழி: ெசறி ராைச2!
அரேச தாேலா தாேலேலா!
ஆலக3ட ம விய அபிைகேய
தாேலா தாேலேலா!

24

18

தமர2 களி வ3< அைட கிட9' த3ேத
Tக9' வாி பா<
தாம2 !ழலா R ெமைத தனி
கணவேரா< ஊ72
!மர2 கடI ைக ேவ4

Xத

விழி $ெதா< எறி9த
!ளி $தார அனவ ஊ
!லவா பாி2காலா

!ைம2க

நிமிர பர9' ெபா மாட நிைர ேம
அைத தீ%றிய' என
நிலவி அ9த நீ ஒளிக நீல
நிற' இ9திர வா(
அமர பதி2! ! ராைச2!
அரேச தாேலா தாேலேலா!
ஆல க3ட ம விய அபிைகேய
தாேலா தாேலேலா!

25

பள தட' க3டக தா ப'மா
சனதி

ெவ3 ேடா/<

ப'ம மிைச H%றி 9' கைல
பலI கற நாமக தன
உள' அரC அாி- ஒறாB
உ%ற வ7வ க தி உண9தி
ேயாக' இ 9' நீ காQ தைம
ேபா

காQற ஓ9'

ெவைள தி ேமனியி நீ) Rசி
விமல தவ உஞ%ற
ேமய' என ெமஞைட ைப0S/<
ெசகா
அள

ெவளஎ ேச

பழன வரராைச2! அரேச!
தாேல தாேலேலா!

ஆல க3ட ம விய அபிைகேய
தாேல தாேலேலா!

ேவ"

26

19

மீன 'வச உயதி< வ(தி ெசB ேமலா() ேநாபா:()
ேமைன தி மகைள ண வைர இைற ேம
கான

கட

இைற கமலாலய ெவ! கால தவசா:

காத%! இைசத

ேசயி

ெபா4I) க ைண2 கடேல ெபா

வான' அமரக ேகாC2! ஒ
மானி

ஒ மா3பா:()

த

மகவாB உ%றி< மா'

மைலவாண2! இைச மகவா() ைம2!ழ

தான%த ம கியராB மகி மயி

மா'

தாேல தாேலேலா!

சகர நாரண பகி:) கிளி தாேல தாேலேலா!

அ மைறயிளி உபநிடத ந$7 மிைச அம ேவ
அழ! ெசB இ விழி அறி'யி
ஒ

சி) மகI என மனதினி

27

கயலாக

ாி உைன அறியா அ7ேயக
நிைனI ெசB' ஓத

ேபாலாக

உ%றி< ேபைதைய ெப%ற  லறிைவ இ8Iலகதவ அறிய2
க மணி கா

இரணிய அ' பலைக கவி ேச வடமாக2

கதிமணியி

ாி ெதா/7ைல- ஒ

ெபா ளாB2 க3வளவாB

த ம நெனறி வள சக கயிைலயி மயி

தாேலா தாேலேலா!

சகர நாரண பகிC) கிளி தாேலா தாேலேலா!

3டாிகதி

28

இ 9' விதிதி< ேபாதாI

ெபாறி< ம/< உயி2!) ேபாக இ' எ) ஓதி2
க37த இ/ட எ(ைத- மாமகிட' ஏறி2
க3க சிவ2க உ ' ெவ)தி<கா

ேகாப

ெகா3< பி7தி< தைத-ேம !ளி ெபா%பாத
!பி< பதிய 2! வில2! !ணதாேய
த3டைல #%றிய ைனவன2 !யி தாேல தாேலேலா!
சகர நாரண பகி

உ) கிளி தாேலா தாேலேலா!

29

அரவர# ஏ9' கட%வி ஏழிC() ேமலான 4
அாிய தவ ாி க ம வி2! அக ேதாய
பரவிய ெச9தமி நா< பைடத பயX
ந%பதிக ஆன9த அதி

பவ ப0ச மல9தீர

விரவிய ெதா3ட பணி9' வண! மி!0 சீசா
மி! தல ஐ9திC ஐ9' ெப 9தல எ) ஓ'
தரமி! ராைச தைழ9திட வ9தவ தாேலா தாேலேலா!
சகர நாரண பகி

உ)கிளி தாேலா தாேலேலா!

30

20

ேவ"
கா 2! எதி மயி

ஏறி பவனி ெகா காத% ெப) ேச-

காதி ெபா  ஒ
வா உ/கிட வ

ேகா< உ%றி< கயமாவதிர ேதI

ே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 நாரைதக ஆர

தா ; ெசறி வள ராைச பதி உைம தாேலா தாேலேலா!
சகர நாரண பகி

உ)கிளி தாேலா தாேலேலா!

-------------------4. ச&பாணி& பவ2

வி3 ெபாதி பட தடI சிகர ேகார மிைச
ெவளித 'கி

க/< ெகா7க

வி3<ெவா< ச3ைட இ/< அ9தழ

கிாி$7

வி பிெனா< காண எ3ணி
ம3 ெபா' த9ைத த வாகன உ 2 ெகா3<
வானி

பற9த' என

வளி அைச திட இப மானிட க3 ேம

ேநா2க

ைவ' இைம இைமதிடா'
க3 ெபா 9தாத தைமயினா

விணவ என2

க3டவ விய2க >)
கால' அழியாத R கயிைல காணியாB2
காத:%) உைற- அேம
த3 ெபா4- அேபா க2 கர ெகா3< நீ
சபாணி ெகா/7 அ ேள!
தாIைட விைட2 கடI ேமI ஆIைட அைம
32

சபாணி ெகா/7 அ ேள!

தி

ம I கயிைலவைர தனி
ெத ெபாதிய வைரயி
சி)கா

ஒ

ஞா)

பிற9த

தவ9' உலI பமர2 ேகா/7

ெசறி தி8விய உதியானதினி
ப வஇ

>றினி

வச9த ப வதினி

31

21

பாதIட கல9' பயி:
விைளயா/7 இைட க3ெபா' தீைமைய
பா%ற அவ உதரவினா
க ம Rமியினி

சிற9த கா0சியி

வ9'

க தாிய தவ உஞ%)
காலதி

இ நாழி ெந%ெகா3< காதிட2

க ைண ைவ'; சிற9த
த ம() $பதிர3< ாி கரதினா
சபாணி ெகா/7 அ ேள!
தாIைட விைட2 கடI ேமI ஆIைடயைம
சபாணி ெகா/7 அ ேள!

33

பனி மைல2! அரசC அவ மைனவி ேமைன-
ப3ணிய தேவாபலதா
பணிலதி $' என ேதாறி வள நாளி

வா

ப3ணவக ேநா இய%)
$னிவக !ழாேதா< $2க3 பரெபா  ெவ3
>ாிவிைட ஊ9' வ9'
$'மைற விதிப7 விவாக; சடகிைன
$7தி< ெபா(தி

ஆறா

இனிய #ைவ அ$திைன ெபா%கலதினி

வா2கி

இனி' ஊ/< இத அ$' என
இைசய மிைச- ப72கி/< ஊ/< இனவைள
ெசறி9' ஒ இலா' இக9த
தனி மல2 ைகயினா

நனிஉள மகி9' நீ

சபாணி ெகா/7 அ ேள!
தாIைட விைட2 கடI ேமI ஆIைடஅைம
சபாணி ெகா/7 அ ேள!

உBவ9த நாைளயி
கட
உட

ேதவ 2! எBத ஒ3

விட அயிற கடI

உயி  ஒறா2 கல9' உள மகி;சியாB

உாிைம உடேன பய9த
ெதBவ தம2! எலா $தலாய எ) வ4;
ெசக3 >7க இவ9த
திாி ேநதிரதாாியா பாசா!ச2கர;

34

22

ெச வைன- அமர நா<
ைகவ9திட2 கவ9' ஈைர?)ட
எ/டதாB2 கண2கி/ட அ3ட
காவ

ாி அIண உயி H/< க9தைன

உ கசிIட எ<' அைண'
ைதவ9த விய மண கம தாமைர2 ைகயா
சபாணி ெகா/7 அ ேள!
தாIைட விைட2 கடI ேமI ஆIைட அைம
35

சபாணி ெகா/7 அ ேள!

இ9' ஆயிர' ஒளி பர எழி

$க$ அதி

இைணமா என திக9'
இ விழி- விட உ3ட ஈசC2! இற
இன$' உதI பவளவா-
ந9தா

$திைன நைகத நைக- ெகௗர
நனிற தி ேமனி-

நா/ கமலமல அைனய ெபா%றா5 உளதி
நா7 உய ெதா3ட 2!;
சி9தா!ல தவிதிட இ லறதிைன;
ேச9த மைன ம2க #%ற
ெச வ வாநா5 ம)ைம2! உ)திய
ேமா/ச ெச வ$ ேதவ நா/<;
ச9தான$ ெவ/க ந ! ெசைகயினா
சபாணி ெகா/7 அ ேள!
தாI விைட2 கடI ேமI ஆIைட அைம
சபாணி ெகா/7 அ ேள!

ேவ"
தக2 கிாிசிைல ெவக3 பணி !ைத
தக த(விய வட ஓ ைக;
சைக ைன $கி

அ இவி உய

ச9த ெப ரத மைற மா ஊ
'கதவ அரவி9ததவ உ 
'ற2 கதிரவ இ ேவா 
ெதா9த பட அர அ) அர அ'
'0ச ெபார எ(திற

வாம

36
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ெசைக தC விைச அ9த2கரெமா<
ெசெபா% கண நிைற த
சி9ைத2! இைச த

சீர

ச3ைப2 !மர

தி 9த தமி தர அ கிற
ெகாைக த

வல ெமைக தளிெகா<

ெகா/<க சபாணி
ேகாமதி அபிைக ைனவன2 !யி
37

ெகா/<க சபாணி

பைறவைர அ%) உக வாித

வ;சிர

பாணி $த% கடIள யா 
பவன மர2கனி ச ! சல'ளி
ப கி உட%ெபாைற மிக வாட2
கைறய) ெமBதவ விரத உஞ%றிய
க

த

சிதக3 $னிேவா 

கவி நல $%றிய கணபண க/ெசவி
க'Iலகதவ $த

யா 

நிைறIற நித$() மல ெகா< அ%த
நிமில பத'ைண வழிபா<
நிைலெபற ைவதிட அவக நிைனதி<
நிைனவி இர/7ய வர ந கி2
!ைறI தவி' அ  அரச வைர2 ெகா7
ெகா/<க சபாணி
ேகாமதி அபிைக ைனவன2 !யி
38

ெகா/<க சபாணி

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 ஒதி< ெபாதிய உயதி<
ைகைல வைர; சம உறேமனா
சகல உயி2! உயி எC அர ந/ெபா<
த வ உன2! நமண ேசைவ
விைட ெப) ெத2கண நிைலெபற இ2கண என
விமல%! உள மகிவாக

24

விைரவினி

அெபாதிய மைலயி உ%) அவ3

விைழ தமி(2! உைற- அதாB வா
!ட $னி அ%ட வழிப< சி%பைர
ெகா/<க சபாணி
ேகாமதி அபிைக ைனவன2 !யி
39

ெகா/<க சபாணி

ெச0சிைக எ! நிர9' பர9'
ெச(9திைச ெசறாட;
ெசைகயி அகி சிவ9' ெகா(9'
சின9' சின9தாட
ம0# இவ  கள மி0# விட'7
ெகா3< மல9தாட
வபணி எ) ெசா: பணி- ய()
ம37 மல9தாட
அ0சன !ற() மைல9த வகி9த
அ  'கி

ேமலாட

அெபா ெந<0சைப நி) நடாி
அய எ X)
!0சித பாதெரா< ஆ< மட2ெகா7
ெகா/<க சபாணி
ேகாமதி அபிைக ைனவன2 !யி
40

ெகா/<க சபாணி

எ/< வைர2 !ல() நா! றதிC
இ/ட #வ தலமா
எ( $கி% !ல ஏ9' மணி; சிகர'
எழிலாB உலவ2
க/< ெகா7 ெதாைக ஆ<ெபா மாளிைக
கா$) ெபாமைலயாB2
காத மி!தி< மாதக உபக
காIைற கனியராB
ப/ட Tத% காியாB பாி ெச

ெத

பா<) நா%றிைசயாB
பாணக பா7ய யாழிைச வாவிசி
பபிய ப%பலவாB2

25

ெகா/< இயெதானி நீ7ய ராைசய
ெகா/<க சபாணி
ேகாமதி அபிைக ைனவன2 !யி
41

ெகா/<க சபாணி
-------------------5. த& பவ2

இைறயா மைலய'வசC கா0சன
மாைல- ெசB இ 9தவதா
எழிலா ம'ைர தைழ2க
மகவாB வ9' இரதின $7S/72
கைறயா க3ட2 கடI5ட
கல9' கய%க3 அபிைகயாB2
கதி மாமதியி வழி வளர2
கைலேத உ2கிர வ மைன-
தைற ஆவத%! த9த ெசௗ9தாிேய
சகல !லதவ 
தக தக $ய%சியினா
த  ஊதியதா

அற ாி9'

$ைறயாB; ெச வ ெசறி ராைச $ேத
$த த கேவ!
>ல $த

ஆ) ஆதார $தேல
42

$த9 த கேவ!

பி7யாB அனமாB; ெச:() நைட-
ெப மா மத ெவகய 'தி2ைக
பிைறேபா

வைளய; ெச- 'ைட-

பிற! நவ நமணி இைழ'
'7ேபா

இைடைய; S கைல-

'ளி ஆ4ைல ேபா

#ட வயி)

ேசாம இரவி !ளி ெவைம
ேதா%)9 'ைண ேம 2 !ய$
வ7 ஏ மதிய நிக $க$ மல
வாசைன2! இய%ைக மண
வ!த !ழ: க3< க3< மகி9'
ம' Rெகாைற அணி

26

$7யா ஆைச ாி ராைச $ேத
$த த கேவ!
>ல $த

ஆ) ஆதார $தேல
43

$த த கேவ!

R வா பிரம உலக இப
ெபா) அவ க%பகதி வைர
3டாீக2 க3ண  உலக'
இப$ அப7 ேபா!
ேதவாதிபனா இ9திர இப
ேத)கா

ம%) அதி

கீழா0

சிறிய மாCட உலக இப
ெசவவத%ேகா மிக; சிறி' எ)
ஓவா' உன' தி வ72ேக
உ%ற ெதா3டாB வழிப<ேவா2!
உைர2! எதி நிகI இற எ)
ஓ  கால >றினி:
>வா இப த

ராைச

$ேத $த த கேவ!
>ல $த

ஆ) ஆதார

$தேல! $த த கேவ!

நாக $' கைழயி $'
நவி

ெச0சா4 ந ! $'

நா வாB2 ேகா/7 உ இ 9'
ேதாறா $' நளி ெசB க
ேமக $' சகி $'
ேமலா நின' நைக $ைத
ேமய 'ைணயா எனி ?)
ஆயிரேதா X) விளப அாி' எ)
ஆக$த ப வ உைரதவ
$ உைரதா அைத அறி9'
அ7ேய உைர2கி

பய எனா

ஆதி சகேர#ர%!
ேமாக $த த

ராைச

$ேத $த த கேவ!
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>ல $த

ஆ) ஆதார
45

$தேல! $த த கேவ!

ைகத கட4

பிற9' விைல

க தா' இ 2! கவி 'வேர!
காைல2 கதி க3< அலராம
தாேன அல9' கமRேவ!
ெசBதைலயி நீ வி பா'
திக பா! ஊ) ெச(க ேப!
ேசயாB2 காக வள2காம
தாேன வள9த ெசவி2!யிேல!
ைமத ேமகதி

X7

#ழலா வள மிேன !

வானி

வ3< ேதC இைசபா7
மகர9தக இைற2க மண
ெமாBத மல R!ழ

ராைச

$ேத! $த த கேவ!
>ல $த

ஆ) ஆதார
46

$தேல! $த த கேவ!

ேவ"
நிப; ெச(9தா தாித உ2கிர வ(தி
நி சாப உ%ற ைலய
நிைலயின மணி2கிாீப நீ- நி கணவC
ெந<0சிைன தைழத ைன
ப%ற வன உைறத

க3< உைரதிட வ9'

பா' உள மகி9' ேபா%றி
பக அாிய ேபாிப ெவளதி

ஆ9' பல

மணி ெகா3< இைழத நீ<
தபதி ேம

தமனியதா

சைமத

உதிர ஏ%றி $க< ேவB9'
ச'ரமி/< ஆவரண$ ெசB' ச'$கதவ
விய9திட அைமத
ெசெபா% ெப ேகாயி

வள  ஆIைட அைம

ெச8வாயி $த அ ேள!
ேசம நிதியாB அ7ய காமிய அளித சிைவ

28

ெச8வாயி $த அ ேள!

47

வா தடக3ணினா ம0சன; சாைலயினி
ஆ7ய ந வாச நீ 
வாவி வி3பாB திற

வயபாியி வாயினி

வழி9தி< விலாழி நீ 
ேகா/< மா இ கI ைகேகாச >றிC
ெகா/< மத நீ () மைற?
X9' உண  விபிர ைக ெகா<த நிதிேயா< உதI
!ளிநீ  ஒறதாகி
ஓ/டறா Hதியினி மனவக ஊ இரத
உ ைளக வ(2க ரதின
ஒ3சிைல பதி' ஏ%றி ேம தடI வளனிைன
ப4 உக9' இ க3 இைமயாத நீ
ேச/ட வானவ பா' மகிராைச அைன நி
ெச8வாயி $த அ ேள!
ேசமநிதியாB அ7ய காமிய அளித சிைவ
ெச8வாயி $த அ ேள!

ெகாகி

48

ெபா49த நா வைக வ3< X/<Q

ெகாைள ம' ஊ%) மலாி
!3டல உ<2!ல த!ல என2 X<
ெகாப H3 ேதாB ெபாழி4C
ம!

!ல கட

ன

உ3< க ேமனி

வாB9' க I%) ேம%கி
மனிய விலகைல பிரசவி2! தல
என2 க தி வ  வ/ைடயி
'க ெப கயிைல என ெவ3#ைத தீ%)
#வண மாளிைகக வைரயாB
ேதா%ற மீ' எ) அ2கிரகதி உ;சியி
#ட மணியி மீ' ெவைள
திக தவ9' உலI வரராைச அைன நி
ெச8வாயி $த அ ேள!
ேசமநிதியாB அ7ய காமிய அளித சிைவ
ெச8வாயி $த அ ேள!

49

29

வாதைன ஓ/7ய மாட() மிைச ெபா4
வ0ச$ ந0ச$ ேவ
வா கயைல ெபா
வா!ழ4

நீவிழி மைகய

ெபா4-

ேததைன ந கிய Rமலாி

ெசறி

வாசைன ேத9' விணி
ெச) #ழறி< வ37னி உ%றி<
தி8விய வாசைனைய2
காத

க%பக நீழ4 ைவகிய
கனிய இமண நா

க3ட' இ) என விமிதமாB மகி
கவிC) ராைசயினி
>) அர3 அ/டவேரா< உைற அபிைக
$த அளி' ஆ ேள!
$ ைலைய ெவற நைக தி வாயின
பம கலப $த அளி' அ ேள!

50

ஆதவ நைம ஓக3 என ைவதி<
ஐய ஓ பாக$)
அெபா மல2ெகா7 ஆIைட அபிைக
அணிமல '%றி அாி
சீத ம''ளி உ3< சிைற ெபைடேயா<
இைச ேத9' பயி
ேசகர ேம

ெபா4 Xைழைய ஒ எனேவ

திர5 இ ைள2
காதி மைல9தி7 அ  ெசBவ எ)
கவி ெப) ேகார ேம
க தி உைற9தி<கிற' ேபா
வா2! கன ெசமணியி கதிக
ேமாதிய ராைசயி

வா( மட2ெகா7

$த அளி' அ ேள!
$ ைலைய ெவற நைக தி வாயின
$த அளி' அ ேள!
--------------------6. வைக& பவ2

51

30

பணில >)2! ேமலா பணில$ பாிய
த3< வா5 திகிாி-
பமாசனதி

வள தி மக Tத%! நிக

பககிற தCI ஏ9தி
மணி ஒளியினா

அ9தகாரைத H/<வ

மா#ண உட%றதி
மரகத2கிாி என2 கமலேலாசன வளகிற
மா
தணிய

த வ அறியா

ெசறி ெகாைற- த3பிைற-
அரவ$ தாழ நீ சைட விாி'

தளா7 உள கசி9' உ கி ஊட
தவி எ) சகர வணக
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ெதா2கா தட' ேசாைலயிC
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மற
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ேகாமதிேய வ க வ கேவ!
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ேதேன வ க! சீராைச
தி ேவ வ க! திாிேநதிர
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பனாகக இர3< வழிபா<
ாி- ைன வன
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61

-------------------
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ெப) !ேபர சிேனக
ெபமா த மைனவி வா/கைல உைடைய நீ-
இவ ெப மணி2 கைலைய உைடயா
நீ உலI பிைள மதி ஆைவ நீ இவ
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நிழ4ேனா< ஆ< பிைள மதியா
நீ பனி2கிரண நீ இவ5 எ9நா5 எழி
நிக பனி2கிாியி மகளா
பாஉலகி

இதைமயா

இவெளா< ஒ

எ) பககிற ெசா

விளக

பாிய மணியி/< இைழதி< ேகாரதி
வழியாB பட9' ஓ7 வ9' இ!
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$ன மைலய'வச மனவ ஒ மகI
ெப%றி< $ய%சியாக
$'மைற விதிதப7 ாி திர காேம/7
தனி $ைல >) கா/72
கனி இவ கன4 இைட வ9' அவதாிதன
கன% கடI மகவதாக2
கதிமதி2 கடIேள நீ- உ%பதியா
காரண ெதாடபினாேல
உைன ஒ
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எ) உவைகேயா< அைழதா
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எ லா2 கைல2! இவ எசமா/7 நீ-
ஈெர3 கைல2! உைடய அதனி
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ந3ண லா
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ெபா லாத நிசிசர ேப ைன9தாB உைன ஓ
ெபா ளாக மனதி

எ3ணி

ெபாBத% சி#2கேளா< விைளயா<
ேபைத ஆத4

வா என கற'
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ெவபணி வர2க3< உ அ0#வாB நீ இவ
விைர தி மல; சர3 இைண
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அவி ர9த தி மா

சேகாதாி-ட

அ[ ஆடவாேவ!
அாிஅரC ஒறாக வ

தவ() $யறவேளா<
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கா ம I மாம)I $யம)I
அபரப2கதினி
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ெகா< ேகாைட நீ2கI ைன வன

ெமனிழ: உ3< க3டாB
அைக அயி

ைவத !கைன ெப%ற அைன-ட

அ[ ஆடவாேவ!
அாிஅரC ஒறாக வ

தவ() $யறவெளா<
69

அ[ ஆடவாேவ!

பிரம த வாகன உ 2ெகா3< வி3ணி
ெப காலமாB பற9'
ேபQ இற! எ லா உதி9திட ேத7-
காணாத பி0ஞக த
சிர அன ைவத ந/ அறியா' நி9தைன ெசB
சி)விதி மகதி

நீ-

ேதவேரா< X7 அவி உண எ3ணிேய ெசற
தீய !%றதினாேல
பரம வ7வா Hரபதிர தாளா
பைததிட உைதத' அறிவாB
பனி வைர2 !மாி இவ வா எனி
இ 2கி

வரா'

பகவ எ ெசBகிலா

அர அன Xவிழி; சீராைச அைம-ட

39

அ[ ஆடவாேவ!
அாிஅரC ஒறாக வ

தவ() $யறவெளா<
70

அ[ ஆடவாேவ!

எ8ெவ8 அ3டதி: உள அாி பிரமாதி
யாவ  இவ கைட2க3
இனிய அ  எெபா(' கி/< என வ9' நி)
ஏதி எதி ேநா2கி நி%பா
ெமௗவ

அ!ழ4 இவ வா என அைழதி< $

வாரா' இ 2கி

உைன

வ8I பணி வி/7<த

ேபாலா' உ உயி

கவ  வபணி இர3< இ! உள
ஒ8ெவா

ெநா72! அ!%ற உட

சவ/<

இஃ' உ3ைம ெசாேன ஓ7 வ9'
உள களிதிட; ெசBதி எனி

நி

உயி2! உ)தி உ3< உலகதினி
அ8வவ உயி2! உயிரதாB2 கா2! அைனேயா<
அ[ ஆடவாேவ!
அாிஅரC ஒறாக வ

தவ() $யறவேளா<
71

அ[ ஆடவாேவ!
--------------------8. அ2மாைன& பவ2

ெசகயைல ெவற இ க3 பாைவ இைமயா'
ெச(மணியி $தமைன
ேச3 இைட எறி9திட திக ம3டல வைர;
ெசற மதி தைன ேநா2கி
எக நாயகி தி $க' எழிைல வ8வி நீ
இ! வா இைட வதி9தாB
எ) உடைல எ%றி ைட' தி பி வ9'
எழி

த

மல2கரதி

தகிய அன2!0சிைன ெபா

வியபிைன

த9' மன மகிவிதிட
த3சிைன விாி9த னாக வன நீழ4
சக பமக இைற0#
அகயிைல அ3ண பா

இகிதேமா< ஆ<ெகா7

40

அமாைன ஆ7 அ ேள!
அகராக2 ெகாைக மைக ேகாமதியைம
அமாைன ஆ7 அ ேள!

72

மாணி2க $' இைழதி/ட அமைனக இ
வனச2 கரதி ஏ9தி
வா ேநா2கி Hச ேம%ெச) கீ வ த
மதி கதி இ வ வ9' நி$
ேபணி பணி9' வர ேவ3<த%காக வ
ெப%றி' என 'லக
ெப ! #ர கைக அல வர எபிரா மகி
பிறக; சிர 'ள2க
பாணி%! இைச9த இைச பயி கிற சகி மாத
ப2கதி
பாைவ ேம

நி) நிக3
ேநா2க ைவ' இைமயா' நி)

அர மட9ைதயக பாைவ கா/ட
சிற9த மதC2! உாிைம மாமி உைம

ஆணி

அமாைன ஆ7 அ ேள!
அகராக2 ெகாைக மைக ேகாமதியைம
அமாைன ஆ7 அ ேள!

ப3ைட மாதவ இ வ ப3ணிய தவதினா
ைபெபா அபல ந<வினி
ப'ம ேவதா த9ைத $ழவ ஒ4 ெசBய
வானவ $னிவ பரவி ஏத
ெதா3ட அரகர ஒ4 திகா9த வைர $/7
அ3ட; #வ 'ைள' உ விட
Fய ஆன9த நறI ஒ(! பேக க
'ைண அ7யி ஒ) ேப'9
தி3திற

பைடத $யலக ெவாி9 !ழிபட

திக பரத $ைறயி

ஊறி

தி9ததி தாெதா9த த9த எேற
தி நட ாி9' அ  ெசBதி<
அ3ட நாயகCட ஆ7ய பராசதி
அமாைன ஆ7 அ ேள!
அகராக2 ெகாைக மைக ேகாமதியைம

73
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74

அமாைன ஆ7 அ ேள!

ெசமா மல பாைவ ெவ3மா மல பாைவ
ேச7யக ஆக நி)
ெசமணியி அமைன- ெவ3மணியி அமைன-
ஏ9தி எதி திகழ Hச
எமா மக'வ அறக5 ாி ைகயா
இ 3மணியி அமைனைய நீ
ஏ9தி எதி தர >) ஒ2க2 கல9' வா
மிைச ஏற

இரவி மதி-()

ைகமாைல ஒத வ7I%ற ஆதித அ 
ைம9தC X7 வி3ணி
வாIத

என2 கதி () மதி- இரெவா<

ந3 வாB9த' எனேவ சிற2க
அ ஆைன ஊ9' ெசமாைன ைவதவ ேதவி
அமாைன ஆ7 அ ேள!
அகராக2 ெகாைக மைக ேகாமதியைம
75

அமாைன ஆ7 அ ேள!

ெச லா !ழ

ெச 2! அைசய அத ேம

அணி

ெச( பிைற பணி க $கி
ேச9த பிைற ேபா

தவழ இ தன; #ைமயினா

ேச இைட2 கமல என
இ லாத சி%றிைட-() ைந9திைட பார
$ைலயினி இ/ட ஆர அைசய
இ

கர' இ/ட நவமணி வைளக கலகெலன
இப $தலா எ(9த

ப லாயிர ேகா7 அ3ட$ க%பித
பான

விழி இைமயா' வி3

ப3ணவக உ3ண அ$த ெகா<'2 காள
உ3ட பாி# அறிய ைவத
அ லா களத ஒ

பாகதி ேமI மயி

அமாைன ஆ7 அ ேள!
அகராக2 ெகாைக மைக ேகாமதியைம
அமாைன ஆ7 அ ேள!

76
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வபி%! இைச9த தன நிக அ%ற விாிதைல த 
தாைழ- மாவில!
மா'ைள- வி வ$ ேகாக$ ைன-
வ3தைழக ெபா'5 விளI
ப%ற ச]ர$ ெசறி- உBயான
ந<வினி

பாைவ அனா

ப'ம2 கரதிைட எ<' உதI பமணியி
அமைனக ப%றி நீ-
ெவபி; சின9' ேம

Hச

அ2கனிக தைம

H/<வாB எ) எறித

ேபா

வி3Qேளா ம3Qேளா யாவ  விய9திட
விற

ர எாி2க எ9'

அெபா சிைல2 ைகயேரா< ஆ< அைம
அமாைன ஆ7 அ ேள!
அகராக2 ெகாைக மைக ேகாமதியைம
77

அமாைன ஆ7 அ ேள!

ப%பக

இைழத 3ணிய பலதா
சக பமக5 அரC அாி-

ப7வ ஒறாB2 க3< ெதாிசி2க வர ந !
வரராைசயி

ப3ணவ

சி%பக5 அதிசயிதிட அைமதி/ட தி
ஆலய' இனி' இ 9'
ேதவ $ப' $2ேகா7- $னிவ சி'
ஆதிய  வ9' ேபா%ற
$%பவ$ இபவ$ $%) விைன நீ2கி வ
பவ$றாேத $<2கி
$ளாிய ேசவ7 ேப) அ 5 அரனா
ஓ பாக$ கவர $னி
அ%பக: இைடவிடாேத த(I அைம நீ
அமாைன ஆ7 அ ேள!
அகராக ெகாைக மைக ேகாமதியைம
78

அமாைன ஆ7 அ ேள!

காைல இரவி2! நிக ெசெபானா

ெசB'

கவி மணிக ஒப' அ(தி2

43

ககன $7ைய தடI ேகார$ அ3ட
ற;#வ என2 கதித
நா:பா: S9த தி மதி: ந9தி பி
நா/7ய 'வச தப$
நா வ 2! அ  ெசBத இ மைற தி வாய
நடனமி< நாத சைப-
ேவைல வாைள ெபா த விழி உ திர கணிைக
மினாக பரத $ைறயாB
மிளி ெகா7 என 'வ3< ஆ< ம3டப$
இ ேமதினியினி

கயிைல ேந

ஆலய9 திக( வரராைச அபிைக ேதவி
அமாைன ஆ7 அ ேள!
அகராக2 ெகாைக மைக ேகாமதியைம
79

அமாைன அ7 அ ேள!

காரா என2 க  X9தைல நிைன'2
களிபிெனா< சிைற விாி'2
கா

ெபய' ஆ7வ  மாZர நி இய
க3< கவி $க வாடலா

ேபரான' உலகினி

பிணி$க என ெபற

ெப%ற தாB2! உறவிலாத
பிைளயா ேகாரைக நி இைச அ$திைன ெபாி'
உவ9' ேப'%) ெவ!
நீரா

அத%! நாம காளக3ட என
நிகIற; ெசB' ெதற

ேநயமா சி)!ழவி ேபா

உலI R9த

நிைற9த' ேத $ைக பி4%)
ஆராம மீதி மல அய2 ைகயினா
அமாைன ஆ7 அ ேள!
அகாரக2 ெகாைக மைக ேகாமதியைம
அமாைன அ7 அ ேள!

ச9தன ெதாயி

எ(' தட$ைல2 ெகா7 இைட;

சலச வதன' மினா
தமனிய பாைவ என ஆடரகதி இைட
சதி $ைறயினா

ந7ப

80

44

ெதா9ெதா எC $ழI ஒ4ேயா< ஒத தாள'
ஒ4 'ைண;ெசவி2! அ$த ஊற
ெதா$ைறயி

வ(வா' ெதா( !லதவ

மைறக 'க அற பயி: ஒ4-
எ9ைத சகர ந9தி மீதினி

உலா2 ெகா3<

எ(9' வர இப உப
எ8வ7ய  X7 அரகர என க(
இ8ெவா4- வாாி ஒ4யாB
அ9திபக

நீகாத வரராைச அைம நீ

அமாைன அ7 அ ேள!
அகராக2 ெகாைக மைக ேகாமதியைம
அமாைன ஆ7 அ ேள!

81

-------------------9. நீராட! பவ2

வ9' ப7பவ பாவ ேமாசன0 ெசBய
வடகைக பாி#த அைடய
வாிவிழி2 கைட அ ளி எளளI ந கி
ெவவாணி- பாிதி $த வ
த9த ேசயான காளி9தி- தகபா
சா9' தான ாிதர
தவ உய%) ஞானவான9த ெவளேம!
சகர2 கடI பாக
ெசா9தமாக2 ெகா3ட மரகத2 !யிேல!
'ழாB தி $7 'ைணவ த
'ைணவி- பாரதி- இ ற$ ைகலா!
தர ஒ

#ட2 ெகா7 என

அ9தரதவ ஆ< ெபா ைந நதி அ$த நீ
அைம நீ ஆ7 அ ேள!
ஆதிைரயினா ம I மா' ேகாமதி ேதவி
82

அைம நீரா7 அ ேள!

பாசி கய

வைள ெச8வாப

ெசகிைட

ப'ம $ைக ெஞ3< பாBவரா
ப%)ற உ) அட2கிய கமட$
பவள வ3கிைள- அாி பர9'

உ

45

># !ழ

க3 கா' வாB அதர

$' அணி தன $ழ9தா கைண2கா
ெமாB) றவ7 ெச8விர

அன ெவ)

$தி கவிவாண ெசான தைம
ஏசி

அ' நமிட' உ3ேடா என; Sழ
இ!ைளயக சிவிறி நிைறய

வி/ட !!ம நீ இைற2க இ கைர-()
ம%) நவமணி ெகாழி' எறி-() உப
ஆசி

அ$த ெப 2! என வ

ெபா ைந நீ

அைம நீ ஆ7 அ ேள!
ஆதிைரயினா ம I மா' ேகாமதி ேதவி
83

அைம நீரா7 அ ேள!

ெகா3டைல நிகத நி X9த4 இய%ைக
மணேமா< !%ேறவ

ாி-

ேகாைதயக Rசிய மயி% சா9' அகி
Fம$ X7 ஓ<நீ<
ெத3திைர லI மாறி ெதBவ வாசைன
திகா9த வைர $/ட வானி
திக தவ ெபாதியாசலதி
இ8Iலகினி
ப3ைடயி

நி)

ெசறி9தி< மானிட

ெசBத பாவகைள நிவதி

ாி பரம கைக2! ேநராB
ைபக$! தாைழ கைழயி தைல கவி9திட
பாிதி கன
அ3ட மீதி

ேமனி !ளிர

பர9' எ( ெபா ைந நதி நனீ

அைம நீ ஆ7 அ ேள!
ஆதிைரயினா ம I மா' ேகாமதி ேதவி
அைம நீரா7 அ ேள!

க;ைச- ககண$ மிளசைட க(தணி
கலக5 கா' ெகா7ய
கணமணி பஃறைல; ேசட !லதி
வ

காேகாதரா2களாக

இ;ைச-டேன ைன9' எாியி இைட ஆ<
இ<கா/7னி

ெபா7க Rசி
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இப உாி ெமB ேபா' வ34 உாி அைர2!
அைசதி/டவ சிரதி நீைர
எ;சி

எேற தளி நின' தமி நா/7
உள யாைவ- பாி#த ேம

இ/7ட; ெசB' ெத3திைர உவைர மா%றி
எ8Iயி2! உணவ' ஆகி
அ;#தமதாB உலைக ர/சைன ெசB ெபா ைந நீ
அைம நீ ஆ7 அ ேள!
ஆதிைரயினா ம I மா' ேகாமதி ேதவி
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அைம நீரா7 அ ேள!

மதி ம3டல' வைர $/7 மதி உட ம I
ம)ைவ 'ைட' வி3ணி
வாகிற வாரண$ இ!ள வாரண$()
ம வி விைளயாட

ெசBய2

கதி த! ேகசாிைய ராசியி

ேகசாி

கல9' ெகா3< உறI ெகாள2
ககன $7 மீ' ஓ! ெபாதிய $7ேம

நி)

கதி அமர உலகி உள
#ைத வ9' வாத' என ஒ(! ெவள விக
ெதாட9' ஒ

$க ெகா3< கீ

ெதா நில மீ' அ#ர ேமைதயாகிய 'க
'ைட' ந

#தி ெசB-

அதிகிற தாபிரவனி திய ெவள நீ
அைம நீ ஆ7 அ ேள!
ஆதிைரயினா ம I மா' ேகாமதி ேதவி ேபா
அைம நீரா7 அ ேள!

அக' உயிைர த(விய ஆணவ;
ேச%றிைன ெமBயறிI எC நீ
ஆ72 கைள9' பாி#த ஆ2கி
அழ4

காB;சி ஒளி

ெபாகி திக( தமனிய ேபா
ெபா4ய நின' தி I வி
9தி ெச:' அ7ய ெசம
ணாி நீ2கி தி வ ளா
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வக' ஏ%) மல அ7ைய
வணக வர த9தி< மணிேய!
வா4தா ந$த இ கைர-
ம4ய மகி9' ந !
சக திரேச Xைழ நதிதனி
நீரா7 அ 5கேவ!
சகேரச பா:ைற எதாB
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நீரா7 அ 5கேவ!

பனிேதாB $கி

வாாிதி நீாி

ப7ய நனீ ஆ!த

மயப<
ேபா

பணியா இ  பாிசன ேவதியினா
ப#ெபா ஆவ' ேபா
நனி நீ ப7- தைமயினா

நாக

மனித ப7யி அவ
நா நா5 ெசB தீ நீைர
நனீ ஆ2கி இ9நிலதி
இனி வ9' உதி' மாியாம
இக$ பர$ வி பாம
எ) உளதாB நிதியமாB
இல! ஞானவான9த
தனி H< அளி2! நாக #ைனதனி
நீரா7 அ 5கேவ!
சகேரச பா:ைற எ தாB
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நீரா7 அ 5கேவ!

நின' கணவ தைலமீதி
ெந<நா இ 9த மா%றாளாB
ெந0சி

நிைனயாேத ேதாய வ9த

ேநய அதைன உனி
வனச() நீல $தலான
மலைர திைர2 ைகயா

வாாி

வண! அ7யா2! அ  உதI
மல ெம ல7யி

அ ;சி'

'ைன- சக திர ஓைச 'திதாB
'தி'2 கைக மைக
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ெதா3< ாிவா க3< மகிவாகி
Fய உள' இரகி
தன$ மணி- த  Xைழதனி
நீரா7 அ 5கேவ!
சகேரச பா:ைற எதாB
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நீரா7 அ 5கேவ!

$னேம கைகதைன $7ேம
$2க3 நாத #ம9த பைக
$%றா' உளதி

ெகா3< ஊட

ைவதாB இ) $ளாி மல
அைனய தி ;ெச0 ேசவ7யா
அவபா
அ3ண

நட9' நீ ேதாயி

உடேன ஊட

ெசBதா

அ) நி பாேதாக எ)
இைனத

இலா' ஆதாி' எதி நி)

எதி உதர$ ெசா வா எ)
ஏமா அைட9' மன2 கல2க
இ) தவிவா இைமயரச
தைனையேய த3 Xைழ நதிதனி
நீரா7 அ 5கேவ!
சகேரச பா:ைற எதாB
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நீரா7 அ 5கேவ!

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 நிறைத ப#

என

வி பி வி3ணி ேம

தாவ;

ேசைன தைலவ ஊ9' வ 
திர ெவபாிக நிைற Hதி
சிற9' த9த நகர என;
ெச வ ம4- வரராைச
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தான2 கிளிேய! Xைழ நதிதனி
நீரா7 அ 5கேவ!
சகேரச பா:ைற எதாB
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நீரா7 அ 5கேவ!
--------------------10. ஊச!பவ2

$'மைறக நாகிைன- நா! வடமா2கி
உபநிடத $7வா பலைகயி
>/7 ெபா தி அத ந<வி 9' உனத 
சதி கண $ உ9திட
இ' அ' எC #/7லாத ெமB0ஞான
ஆகாய வைர ஏகி ஆ<
எபிரா/7யாக ேபைதைமயினா
ெசBத இ8^ச4 மகி9'
க'I) மனதினா

ஆ<வ' ேதவ

அ$ேதா< க3ணப எ;சி
கடI நிகராB2 ெகாளி நீ ெகாள
நீயேறா கம ைன; ேசாைலயி
' ம' திர3< ஒ(! Xைழ நாயகி தி 
ெபாDச

ஆ7 அ ேள!

ெபா%றவ தாிதவேரா< உ%ற ேகாமதியைம
ெபாDச

ஆ7 அ ேள!

ேவத நின' அ ளினா

எ3ப' நா!

இல2க ேயானி ேபதமாக
விதவிதமாB; சி /7த உயி ெசBத
விைனவழி இகபரதிC2!
ேபத$) ேபாகைத ஊ/7 ைவ';
SதிரதாாியாB உட4 நி)
ேப லக அறியாம

ஆ/< பராசதி

ெபB$கி க தைழ அ 
Sதவன ேம

வதித

நா$கி

தாித ேவணி2

கடI எ) 'C
#டமணி நிறத !யி

மாரைன ெபாரவா

என ெதானி ாி9' அைழ2!

92

50

ேபா' ெசறி ேசாைல S வரராைச அைன நீ
ெபாDச

ஆ7 அ ேள!

ெபா%றவ தாிதவேரா< உ%ற ேகாமதியைம
ெபாDச
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ஆ7 அ ேள!

கைடய கைடசிய $க க3 கா'
வாைய2 க<த க0ச$ நீல$
கவி வைள அ 4- க7' எனேவ
கடா2 க/7 உ( அல$கதி
பைடயினா

ேவ அக9' இC $ைளயா

வைக பர தடவி ைத'
ைபX வளதி< பைணயினி

சகம

பாி9' ஈற $த வாாி
இைட ஒ7ய இள$ைல த7' வளரா
ேபைத ஏைழயக சி%றிலா2!
இனவாைழ Rக பலா ெதைன மா த
வி3 இரவி2! ேம

நிழ

ைட ம I வரராைச அபதியி
ெபாDச

அதாB
வா அைம

ஆ7 அ ேள!

ெபா%றவ தாிதவேரா< உ%ற ேகாமதியைம
ெபாDச

ஆ7 அ ேள!

நின' ெச9தாமைர தா இைண நிகத
மாணி2க நிைரயாB2 !யி%றி
நீ ஒளி பர பலைகயி மீ' உ
நைக ஒத நிதிய வட ைன9'
கனக வைர வி ல ய அைனய பவள
தாQ நா/7 நி காய ஒத
கதி மரகததினி இைழத உதிர
மிைச2 க/7 நிமயமதாக
வைன- இ8^ச

மதி ம3டல9 ெதா/டாட

மகிந உள ஊசலாட
ம%)ள சராசர' உயிக5 உவ9தாட
மாட $7ேம

வி3 மணிைய

ைன- வரராைச வைர ராச அ  ேதவி நீ
ெபாDச

ஆ7 அ ேள!
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ெபா%றவ தாிதவேரா< உ%ற ேகாமதியைம
ெபாDச
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ஆ7 அ ேள!

களப $ைல மாதரா இ!ைளய ட காத:)
ெபாBதலாட அவ த
கம அகி Fம$ விைரந) ேகாைத-
அகலாத காிய !ழைல
இளநைகைய அதரைத நீ உ3< எ(9த
கா இண $ ைல ேகாப என
எழி

ம0ைஞ சிைற விாி' ஆ7
இளேவனிைல2 காகால என எ3Q

வள ம I ேசாைல ெசறி வரராைச அபதியி
மன ெமாழி ெமB >) ஒறி
வனியிைட ெம(! என உ கி உ கி
பைழய வழிஅ7ய அ உக9'
ளகித$ற பரI 'ளப $கி
ெபாDச

ேசாதாீ

ஆ7 அ ேள!

ெபா%றவ தாிதவேரா< உ%ற ேகாமதியைம
ெபாDச
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ஆ7 அ ேள!

வள நிைற பால$' ெவளன கிைளக/!
ஊ/7 மடெமாழி பயி%)
மயி

அன மட9ைதயக உபாிைகயி
மீ'லவி வாதாயன' அ கினி

ெவ ஒளி பரபிவ

பிைளய பிைறைய

மிளி ெமகரதா
வி

எ<'

Tதைல ஒ எ) ந<வி

களக

விைர கம நான திலக எ)
எளாிய கவிவாண உவமித

சாி வி3ணி

ஏ! என வி<' மகி(
இன மணி இைழத மாளிைக- உபவனமீ'
இ 9' நைற உ3< பா<
 ஒ4- ம I Rகயிலாய நாயகீ
ெபாDச

ஆ7 அ ேள

ெபா%றவ தாிதவேரா<%ற ேகாமதியைம
ெபாDச

ஆ7 அ ேள!
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நனிலமக/! $க அன ெச9தாமைர
அல9த பைணZ< எ(9த
நறிய ெச0சா4க விைள9த கதி ஊ<
ேமதி திர நட9' உழ2கி
'C கதி ேமB9' கன

படைபயினி

ெதாட2! ேவ4ைய $றி';
Sழ

உ/ெச) கைடவாB !த/7ய
ேபா' #ட$' உதி9' ம4ய

மC அ2கனைல $றி' அ 9தி;
சில வேமதிக வய%! ஏகி
வ3$த வாயினி
இட மாறி வ

உதிதிட2 க3<

$த() ேநா2கி

ெபாCலI மளக விய2! வரராைச உைம
ெபாDச

ஆ7 அ ேள!

ெபா%றவ தாிதவேரா<%ற ேகாமதியைம
மானிய ெபாDச

ஆ7 அ ேள!
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வாதி/ட சமணகைள ைவைய நதி நீாி:
வனியி: எ(தியி/ட
வ3தமி ேதவாரமான கவியா

ெவ ல

மாமணி இைழத கி3ண
மீதி/ட ெபா%றன' அ$' அ 9தி2
ெகௗணிய2 !லதினி

உதித

ெமB0ஞான சப9தைர2 !கைன ேவழ$கைன
ேபா

வளத மிேன!

ஏதி/டமான ெபா  எ) பழவ7ய 2!
எ3Q$ அளி2! நிம[!
இகபரதாைசைய இக9த ெபாதியதவ
எ(9தமதி ேதா) வ9'
ேபா' இ/< அ ;சைன ெசB வரராைச அைன நீ
ெபாDச

ஆ7 அ ேள!

ெபா%றவ தாிதவேரா<%ற ேகாமதியைம
ெபாDச

ேசணி

ஆ7 அ ேள!

ெபா49த மதி கதிஇரவி நா/!ல
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ெசெபா மகேம

என

ேத9' உலவ இரணியதா

தி 9திய

தக< ேச' ேவB9தி/ட மாட
Fணி

ெபா49த ேதாைகயக சிதிர நிைர
'ைண2க3 இைமயா' S<

ெதாைடய

வாடாதைவ அறி9' த இன

மாதரா என; #வண உலக
மாQ%ற மடவியக வ9' பா' இபாி
வதி9த தபதியக ைகயி
மா/சிைமைய அதிசயி2! ெதBவ வரராைச
மாநக ர9த மயிேல!
Rணி

ெபா49த தன ஆIைட2 !மாி நீ
ெபாDச

ஆ7 அ ேள!

ெபா%றவ தாிதவேரா<%ற ேகாமதியைம
ெபாDச
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ஆ7 அ ேள!

தாரணி க !ழ: ஈெர3 கலாநிதிதனி
திக( எழி

வதன$

தCைவ நிக Tத: இ காதி

அ7யா

!ைறதைன தவி' ஆ7 என
ஈரெமா< அ72க7 உைரதிட; ெச வ' என
ஏ! இ

க ைண விழி-

எபிரா உளதினி

இனி' உவற மல 

இண $ ைல அைனய நைக-
வாரணி தி தன$ மணிஅணி நிைரத
கா0சி2! இைச- வ 4 இைட-
வனசமலைர ெபா த தி வ7-() மரகத
தி ேமனி- ம49த
Rரண ெசௗ9தாீ வரராைச அைன நீ
ெபாDச

ஆ7 அ ேள!

ெபா%றவ தாிதவேரா<%ற ேகாமதியைம
ெபாDச

ஆ7 அ ேள!

ேகாமதிய2ைம பிைளதமி !"2
-----------xxxx
-----------xxxx---------xxxx----------
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