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அைவயட�க  ெவ�பா 

 

ெஜல வள��த அ�ணா மைலவள��க த�மெநாி 

நல வள��தவ�லாள� ந�1கைழ - நில வள��க 

சி�மண�� 	னிசாமி ெச3தமிழா�பா&த��� 

காி	கவ� ெபா�ன4ேய கா#1. 

 

6�	க  - � மி#பா%& 

 

� மிய4#ெப�க/ � மிய4 - �� 

        � ப	னியி� தமிழாேல 

ெச மெல73தி� வ�லாளம�னவ� 

        ேசதிைய*ெசா�# 1விேமேல.          1 

 

வாரணமா	க� ெபா�ன4ைய - 	3தி 

        வண8கியிண8கி ேய"தி�" 

காரணமாக வ�லாள�சாி�திர8 

        க�ேண� மி ய498க4.          2 

 

	3தி9தி�தவைன# ேபா�றி - 	� 

        ேகச7 ேவ: மயி�ேபா�றி 

ெச3தமி;வாணி நித ேபா�றி - சிவ 

        காமி�க�ைண# பத  ேபா�றி.         3 
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ஆதிய�ணாமைல ெய�பதி8காத	  

        அ�ைன93த3ைத9  ேபா�வள��" 

நீதிவ>வாத வ�லாளம�னவ� 

        ெநறிைய*ெசா�:ேவ� ேக?8க4.          4 

 

ேவதியேராதிய ,%ட8க?  - ெவ� 

        ெஜன8க/த8கிய பா%ைடக?  

நீதிவிள8கிய ேகா%ைடக?  ெப�க/ 

        ெந��கமாகிய பா%ைடக? .          5 

 

அ�ன பக�3தி&  சாைலக?  - ந�ல 

        அல�3த�தாமைர ேசாைலக?  

ப�னிைசபா4ய ,ட8க?3தமி; 

        பாவல�த8கிய ேமைடக? .         6 

 

ெபா�சிகர�ெதாளி� ேகா1ர	  - ந�ல 

        1@கரணிதிக; தாபர	  

மி�ெனாளி3தி� Aதிக?  - விைல 

        மி�னா�பா4ய கீத8க? .         7 

 

அ�தி9லா.  ெப�3ெத�.  - அ  

        ரா/பலேசைன ென&3ெத�.  

ச�திர*சாவ4 Aதிக?  - பல 

        சாைலக? ெவ� ேசாைலக? .         8 

 

ேதாரண�த ப "ஜ�ெத�.  - மிக 

        "#1ரவாகிய க%டட	  

வாரணிெகா8ைகய� ெந%4ைட9  - மிக 

        வள ெபா�3திய பாைதக? .          9 

 

ெபா�னணிமாாிய Aதிக?  - ெபா" 

        ம8ைகய� த8கியநீதிக?  

ந�னயகீத விலாச8க?  - நக 
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        றாதி93தீப# பிரகாச8க? .         10 

 

தவ�த�ேபா�� ம�ணாமைலேB�திர3 

        த�னரசாக� �ைடேயா8�  

சிவ�"�கிைச3த வ�லாளம�னவ� 

        சிற#ைபெசா�:ேவ� ேக?8க4.          11 

 

	#ெபா>" Cைச# 1ாிவா�4 - சிவ 

        	�திைரெவ�ணீ� பிாியா�4 

ெய#ேபா" சி3ைத சிவ�தா�4 - ம�ன� 

        ேய�ேபா��கீ98 �ண�தா�4.          12 

 

அ�டமளா.  சிவகிாியமதி� 

        ஆலய	 நதி* சீ�நல	  

ெதா�ட�பர.  ெப�3திர?  - ெஜன� 

        ேதா�திர	ம�ன� கா�திர	           13 

 

நி�த சிவCைச ப�Dவரா  - சிவ 

        ப�தாி�#பிட  ந�Dவறா  

ப�"�திைச9  பரவிடேவ பர 

        ேதசிக%க�ன  பைட#பாறா .          14 

 

இ#ப4யாக�தின3ேதா�  - அவ� 

        ைக#பி4நாயகி த�7டேன 

ஒ#பிய�ணாமைல Fச�தி�வ4 

        ஒGெவா�ேபா"3 "தி#பாறா .          15 

 

எ�னவர8க/ 1ாி3தா:  - ெபா�/ 

        ெய#ப4வாாி யிைர�தா:  

த�னரசா/ேவா� 1�திரனி�லாம� 

        தள3"ேவ3த ன>தா�4.          16 

 

ைம3தநி�லாம� மன"ெநா3" - த� 
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        ம3திாியி�	க  பா��த>" 

எ3தவித�தி� பலநைடேவென�� 

        ெய�ணாதேயாசைன# ப�ணா�4.          17 

 

அரசன>த� �ைறயாேல - ெசா3த 

        அைம*சந�ல அறிவாேல 

வர8க/ேக%ட தளி#ேபென��ந�றாI 

        பர�க#ெப�8ெகா4 நா%&ெம�றா�.          18 

 

எ#ெபா�/ேவ�4 ய&�தா:  - இ3த 

        சீைமைய�தாெவ�� ேக%டா:  

ஒ#பி�ெகா&�"# பணிேவென�� - ஐயா 

        உயர#ெப�8ெகா4 நா%&ெம�றா�.         19 

 

ேக%டெபா�ைள� த�வெம�றா - ெல3த 

        நா%&�"ரவி9  வ3தி&வா� 

ேகா%4�ெகா� 1�ய வாநி�3தா:  

        �ைறக/நிைரேவ� ெம��ைற�தா�.         20 

 

ம3திாிெசா�ன ெமாழியாேல - அ#ேபா 

        ம�ன7ெம�த மகி;வாேல 

இ3தெமாழி9 	பேதச3தாென� 

        ெற>6ர4�க ப  ந%டா�4.          21 

 

க ப�ைதந%& 	4�தா�4 - ெகா4 

        கா�றி�பர�க� ெதா&�தா�4 

அ 1வி9/ளவ� ெய#ெபா�/ேக%டா:  

        அ%சணேமதாேர ென�றா�4.          22 

 

க%டடதான8 காிதான  - ந�ல 

        காாிைழதான8 கைலதான  

ப%&ைடதான  பாிதான தி� 

        பா�கியெம�ற ெபா�/தான .          23 



6 

 

 

ேகா�லதான8 �ைடதான  - �4 

        யிைள�தேப��� Cதான  

வாகாI	#ப� திர�&தான8க?  

        வ�லாள�ெசIகிற நாைளயிேல.          24 

 

ப�ேட9லக 	>ைம9K+�திய 

        பாரசைட	னி நாரத�  

க�ேடவ�லாள� ெப� 1க;யாைவ9  

        காதினா�ேக%&� "ட3தா�4.          25 

 

ெய�ைலெய�லா 1க; ெகா�டவேன - அ#பா 

        வ�லாளென�கிற ம�னவேன 

ப�லாயிர8ேகா4 ச�னதி+�தினா� 

        பாைதயி:�1க; ேக%&வ3ேத�.          26 

 

வ3தவ�நாரத மா	னிேவட�ைத 

        வ�லாளராச னறியாம� 

சி3ைதயிெல�ன ெபா�/நிைன3"வ3தீ� 

        ெசா�:ைமயா பரேதசிெய�றா�.          27 

 

நாரத�ெசா� வி��த  

 

எ�4ைசயாியேவதா� எழி�த� ம�ெகா4 ையநா%4 

அ�டேனா��கீேவென�� ஆ�ைமைய# பக�3த ம�னா 

ஒ�றிைன�க�திேயதா� ஒ�ப"ேகா4 ெச ெபா� 

இ��ைன�ேக%கவ3ேத� என�களி�த7#1வாேய. 

 

� மி 

 

இ ெமாழிகாதினி� ேக%டா�4 - ம�ன� 

        ேய" பதி:ைற ெசா�லா�4 

ெச ெபா�ைனவாாி யள3தா�4 - சிவ 

        ப�தர4யி� ெற>தா�4.          28 
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ஒ�ப"ேகா4 �வி�தைனயாயித 

        ஒ%டகமீதி ெல&�தைனயா 

த பதிெசா�ல� "ைண9மவி%ேடநிநி 

        தாறாளமாக நட.ெம�றா�.          29 

 

ம�ன7ைர�த ெமாழிேக%டாாி3த 

        ம�டலK+�"3 தவ	னியா� 

ப�D ைகலாய ேம. சிவ7�� 

        ப�தநிவ3தா ெனனநிைன�தா�          30 

 

க%4யெபா�ைன நட�தி�ெகா�&	னி 

        கா�றி: ேவக மாகநட3" 

எ%4யிர�ட4 யாக�ைகலாய  

        ேயகிநி�றா�4� தவ	னி9 .          31 

 

ைகலாய�தி� நாரத� ெசா�:த� 

 

	#ப�"	�ேகா4 ேதவ�க?	னி 

        நா�ப�ெத�ணாயிர  மகாாிஷி9  

ெச#பமாI,&8 சைபதனிேல	னி 

        சிர�ைத��னி3" ெதா>தா�4.         32 

 

தி8க?8க8ைக தாி�தவேர ெந�றி 

        தீயா�1ர�ைத ெயாி�தவேர 

ெபா8�	லகினி� மானிட�ெசIகிற 

        1�ணியெம�ெசா�ேவ� ச8கரேர.          33 

 

அ�ட8களாயிர� ெத%4:ேம9ம� 

        க4யா�ேகாடான ேகா49�& 

ெதா�டைனயாயி3த வ�லாளைன#ேபாேல 

        "Iய�ண�தவ றா�மி�ைல.          34 
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வ�லாளென�கிற ேப�ைடயா�தி� 

        வ�ணாமைலநக ���ைடயா� 

இ�லாைள�ேக%டா: ேமத�வாென��K 

        ெசா�லாதந�ல �ண	ைடயா�.          35 

 

ெய��	னிவ 7ைற�திடேவமன8 

        ெகா�&சிவ	8 களி�திடேவ 

அ�ைடநிைற3"/ள ேதவ�களாதி9  

        ஐய�க�ைண� கிைச3தவறா .          36 

 

பரமசிவ  �ேபரைனேய.த� 

 

ெதா�டாி�தய8 க�டவராமி3த 

        ெதா�:லெக8�  நிைற3தவறா  

அ�டரறி3திட ேவDெம�ேறயள 

        கா1ாிேவ3த� 	க பா��தா�          37 

 

ெபா�7��ைடய 1ர3தரேன இ3த 

        C.லெக8�  மதி#பவேன 

த�னிகர�ற ெவ�ன�ப��ைறயர 
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ெகாKசதிரவிய  ேவDமடா ந ம 

        ,%ட சிவ கண3தா7மடா 

"Kசாதைனவ�  ஆ�4க/ேபால� 

        "ட�மி"ேவ த�ணெம�றா�.          39 

 

ஐய7ைர�த ெமாழிேக%& அள 

        கா1ாிேவ3த� மிக�தா;3" 

ைபயதிரவிய  ேவணெத&�" 

        பரமசிவ�ைத� ெதா>தா�4.          40 

 

த�ணெம�ற ெமாழிேக%& ைகைல 

        த8கியி���  கண8கெள�லா  
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        கா1ாிேவ3த� �ேபர7மாI 

ேதா98க�ைண� கட./தி�வ4 
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        ஆதி�த�ேபா� ெப�மா�நட�க - அதி� 

ேநய��ேவா& ஆ�49 சீட7  

        ெந�8கிய�ணா மைலய&�தா�.         44 

 

அ�ணாமைல�கி வ� பா*ச� அ8ேக 

        அரகராெவ�ற ெப�8,*ச� 

எ�ணஓெர�பதி8 காதவழிOர  

        ெய�லாKசிவப�த றாIPைழ3தா�.          45 

 

ச8கராெவ�� சில�"தி#பா� சில� 

        ச ேபாசதாசிவா ெவ��ைர#பா� 

ம8ைகேயா�பாகா ெவன�ெதா>வா� - மதி 

        மா	4ேயாேன ெயன#பணிவா�.          46 

 

எ�பதி8காத ம�ணாமைல	�றி:  

        ெய�லாKசிவமய மாIநிைற3" 

அ�ணாெல7Kசிவ ச8கரஜ8கம� 

        ஐய7ைர#பைத ேக?8க4.          47 
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ஆரமணிக/ பணிேவ�ேடநி" 

        வ�ல"Cமி� தர�ேவ�ேட� 
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        ெகா&��	�தம ெர8ேகெய�பா�.          48 

 

உ�தமம�னவ ாி8கிைலேயா அவ 

        ��ைமவிள8�  +தநிைலேயா 

ெம�த#பசி��" அ�னதானKெசI9  

        ெம�யாி�ைலேயா ெவ��ைர#பா�.          49 

 

காவி9ைடய" ேவதவிரவிவ� 

        கா3திேயாம�மத ென�றிடலா  

தாவிய�ணாமைல மாதெர�லாமவ� 

        த8க/ கணவைன ேயமற#பா�.         50 

 

Aதி	>ைம9 ேமவி&�"யிவ� 

        ேவசியாி�ல மைதய&�" 

பாதிமதியணி ெய ெப�மான3த 

        பாைவய�	�னிைல ேய"ைர#பா�.          51 

 

ஆ�4ய4நா8க/ ஆ�4ய4 க�� 

        தா�&	த: ைம ேவ�டவி�ைல 

நீ�டசிைலமார� O�&8கைணயாேல 

        நிைன.ேதாD" ெகாKசம4.  52 

 

ெகாKச நிைன. த&��த4ெய8க/ 

        ெநKச அGவாேற ெந���த4 

வKசிெயா��தி�� யி�ேறாாிர.�� 

        வழ8�8க%டைள ெசா�:ம4.          53 

 

தாசிக/ெசா� வி��த  

 

வ�னி9  பிைற9  ேவணி வள�சைட	4யா� சா%சி 

ம�னவ7 ைர�தவாேற ம�ெறா	க�ைத# பாேறா  
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க�னியெரா ��தி�ேகதா� க%டைள யாயிர ெபா� 

த�னி:8 �ைறேயாைமயா தாடன�கைல யி�வாேற. 54 

 

க�னிய�ெசா�ன ெமாழிேக%&�கைட 

        க�ணா��ேபர� 	க பா��" 

ெபா�னிேலஒGெவா� ஆயிரெம�ணிேய 

        ேபைதய�ைகயி� ெகா&.ெம�றா�.          55 

 

A&	>"8 �ாி�"�ெகா�டா� அ8ேக 

        ேவசி�ேகாறா�4 நி��திவி%டா� 

நீ4யஞான விழிேநா�கி ேவேற 

        ேநாிைழயி�ைலெய� ேற தி�தா�.          56 

 

ஆ�4�கிவKசைன ெசIயேவ�டா  இ�ப  

        ஆகாம�நாைள� கழி�கேவ�டா  

ேவ�& ெபா�ைள� த&�கேவ�டா  ெப�ேண 

        AணாIெபா>ைத வி4�கேவ�டா .          57 

 

ஜ8கம�ேநா�க மைத#பா��" ராஜ� 

        சா@டா8கமாக சிர3தா;3" 

எ8�வ3தீைரயா ப�த�கேள.ம� 

        ெக�னெபா�/ேவD  .�தமேர         58 

 

ெபா�7�கிடமி�ைல ஆ�4ய#பாநா� 

        ேபா�கிட யா�திைர பாைதய#பா 

க�னியராைச ெந���த#பா - ெக%ட 

        காம வ3ெத�ைன� த&��த#பா.          59 

 

க�னியேர"�� ஜ8கமேர - யிேதா 

        க�யாண ெசIவி#ேப� இ8ஙனேவ 

வ�னி�ெகதிராக� க%4னமா ".� 

        வா;நாைள�ெக�லா மி�#பாேள.          60 
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ெதா�ைலய#பாமிக� ெதா�ைலய#பா - அ3த 

        அ�லல#பாபட* ச/ைளய#பா 

ெய�ைலய#பாெயன� கி�ைலய#பா+க  

        யி�ைற�ெகா�நாேள ேபா"ம#பா.         61 

 

இ�ைற�ெகா�நாேள ேபா"ெம��யி3த 

        ஏைழ#ப�டார 	ைற�திடேவ 

ந�ெறன�Oதைர� தான7#பி - விைல 

        ந8ைகெயா��தி யைழ9ெம�றா�.          62 

 

காDம�ணாமைல Aதிெய�லாமி3த 

        காவலேரா4 மிக#பா��" 

ஆD ெப�ண�றி� தனி�தவாி�ைலேய 

        ஆ*ச�யெம�� பணி3தா�க/.          63 

 

ேக%டேதம�ன� மதிேவ��" - அ8ேக 

        கி%டேவம3திாி 	க பா��" 

ேபா%ட�ெகா4�ெகா� தீ8�வராமேல 

        ேபாயிநீவாெவ� �ைற�தா�4.          64 

 

அம*சென>3" நட3தா�4 - விைல 

        ஆாிைழAதி Pைழ3தா�4 

நிைமெகா%டாமேல Aெட�லா மா�4க/ 

        நிைற3தி�#பைத� க�டா�4.          65 

 

மதன�கலவி� ெதா&#பவ�Kசில� 

        மாாிச8கீத  ப4#பவ�  

விதனமி�லாமேல பKசைணமீதி� 

        வி�3"பலகார3 தி�பவ� .          66 

 

ஆைடகைள3"/ள மாத�க?  ந�றாI 

        அைணைய�திாி�தி# ப&#பவ�  

,டவ#ேபா" நிைன#பவ�  சில� 

        �3திேயேபசி யி�#பவ� .          67 
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அ�லாமம*ச னாி3"�ெகா�& ெகாKச  

        அைழ�" பா�#ேபாெம� ெற�ணி�ெகா�& 

ெம�ெயா��திைய ம�னனைழ��றா� 

        ெம�த#பண	3 த�வா�4.          68 

 

ெம�த#பண3தாேர ென��ைற�தீ� இேதா 

        ப�தாிட�தி�	� வா8கிவி%ேடா  

ெபாI�தெமாழிெயா��K ெசா�லமா%ேடாைமயா 

        ெபா>"வி43தாேல வாேராெம�றா�.          69 

 

ஆ�4யிட�திேல வா8கிவி%ேடா  ப�" 

        ஆயிர3த3தா:  நீ8கமா%ேடா  

ேவ�4வ3ேதாைர� ெக&�கமா%ேடாமினி 

        வி43தபிறேக வ�ேவாைமயா.          70 

 

அ#1ர8ேக;�க.  நாவிமி�ைல - அவ�� 

        க8ேகநி�க.  ஒ#பவி�ைல 

ெத#பனேவா4 யரச�சைபயிேல 

        ேசதிவிபர 	ைற�தா�4.          71 

 

ஆ*ச�யெம�� நிைன�தா�4 - ம�ன� 

        அ8ேகேயT�*ைசயாI வி>3தா�4 

நா/ெசI"வ3த த�மெம�லாெமா� 

        ந8ைகயா� ெக%&ெத� ேறய>தா�.          72 

 

ம�னவன8ேக ெய>3தா�4 - ,ட 

        ம3திாிதா73 "ட3தா�4 

த�7ட�காவல ெர�ண�றேப�மாI 

        தாசி�ெத�வி� .ைர#பா�4.         73 

 

ந8ைகேய.8கைள ந பி�ெகா�& - ெய3த� 

        நாவினா:�தாரK ெசா�வி%ேட� 

ச8சர�ெதா�டேனா� ஜ8கம�4 - யவ� 
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        சாப8ெகா&�தா� ப��ம4.          74 

 

ஊ� பதி9  இனா8ெகா&#ேப ென3த� 

        .யிைர�ேக%டா: ேமத�ேவ� 

பாரளி�தசிவ� சா%சியாக ெசா�ேன� 

        பாைவெயா��திேய வா8கள4.          75 

 

ம�ன7ைர�த ெமாழிேக%& - அ3த 

        மாதரைனேவா�3 ெத�டனி%& 

	�னேமஆ�4 யிட  ெபா�/வா8கிேனா  

        ேமாசமினிெசIய மா%ேடாைமயா.          76 

 

இ�ைறெபா>" வி43"வி%டா� - நா8க/ 

        ெய�லா� நாைள வ�ேவாைமயா 

ஒ��ேமநீதர ேவ�டாைமயாெப�க/ 

        உ8க/ அ&ைமேய கா�ைமயா.         77 

 

நட�க�கா:  மிக*ேசா�3" - ராஜ� 

        நாணிேயெவ%கி 	க�தள�3" 

ஒ&�கமாக மைனேச�3" ம�ன� 

        ஒ��Kெசா�லாம� ப&�தா�4.          78 

 

வ�லமாேதவிேயா T�தவளா  - யிள  

        ம8ைகேயாச�லாமா ேதவியரா  

ெம�யி�வ�  ம�னன>ைகயி� 

        ெம�த.8,ட விசனமி%டா�          79 

 

ெதா%டவிரத  வி&�தன4யி�� 

        ெதாைலயா*சாப  பி4�தன4 

ந%ட�ெகா4மர  ப%&த4 - யினி 

        நா7 யி�3தா� +ைமதா�4.          80 

 

ப�த���ெசா�ன ெமாழிேபா*+யினி 
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        பாவினாென�கிற ேபரா*+ 

யி�தைரமீதிேலா� மா"கிைட�காம� 

        ெய�7டெநK+ ாிணமா*+.          81 

 

ஆளன>த "ய�பா��" - யிர� 

        ட�ன�திைளய கிளிேச��" 

ேவைள�கிேதாஷ8 �ாி�கேவ�டா	3த� 

        விரதKெச:�"A ெர��ெசா�னா/.          82 

 

ஆ�4யி� ஆைச� ெக&�கேவ�டா  - ெயன� 

        கா�கிைனெயா��8 ெகா&�கேவ�டா  

நீ�டவிரத  வி&�கேவ�டாமி#ேபா 

        நாேனயைண�ேர ென��ெசா�னா/.          83 

 

ெசா�ல.ன�� பய3ேத�4 - நீ 

        ெசா�ன"ேமா%ச நய3தா�4 

ந�ல"சீ�கிர  VதானபானKெசI" 

        ந�லப%டாைட 9&�"ம4.          84 

 

சீ�கிரெம�� .ைற�"வி%& - ம�ன� 

        ச8கம�	�னாக ஓ4வ3" 

கா��கேவDைமயா க�னியி���றா/ 

        களி�"ேசரேவ வா�ெம�றா�.          85 

 

பாத பணி3தவ� ைகபி4�"மல� 

        பKசைணA%&� கைழ�"வ3" 

ஓதினவா�� 	4�ேதைனயாயினி 

        உ8க/மன ேபாேல ேச�ெம�றா�.          86 

 

ேசாதி�கவ3"/ள ச8கம�ம#ேபா 

        ேசா�3"பKசைண ேம�ப&�" 

ஆதிகட.?  ேயாகநி�திைரயி� 

        ஆன3தமாக யி�3தா�4.         87 
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ச�லமாேதவி யிைளயம8ைகயவ/ 

        Vதான8க/ெசI" பணிC%4 

ெம�லநட3"ேம பKசைணA%4ேல 

        ெம�தன#ப�க�தி :%கா�3தா/.          88 

 

Aைண+ர�தி� யிைசப4�தா/ காம 

        ேவக��ாியேன க3ெதா&�தா/ 

நாணமி�லாமேல ெய#ப4ெசIதா:  

        நாயகனி�திைர ெசIதா�4.          89 

 

க8��வி43தா� ெமாழிேபா�  ந ம 

        கணவ�விரத  ப>தா�  

இ8கன + மா வி��க�,டாெத�� 

        ெய%4#பி4�தவ� ேம�ப&�தா/.         90 

 

ப&�தமா"� தழிவிடேவ யிவ� 

        பாலகனாகி ய>திடேவ 

த4�தெகா8ைகயி� பா�+ர3த#ேபா 

        தானாெயா>�தா  பா�8க4.          91 

 

ெபா"வி��த  

 

�ழவி98 காகாெவ�� ,ாிேயய> � ேபா" 

மைழய"நிக��த ேவ3த� மனம"தி&� கி%ேடா4 

பிைழய"வாிேய� ஈசா ேபதேமா நிைன�தாயி8� 

பழகேவா வ3தாெய�� பரதவி�ேத" ெசா�வா�.          92 

 

� மி 

 

ச8கரச ேபா சதாசிவேன - இ" 

        ச மதேமாெய8க/ "�மனேமா 

இ8ெகைன#பாவிெய� ேறாவி&�தாI - எ�ைன 
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        ேய"�ைகயா+ைம யாகைவ�தாI.          93 

 

ஆதிபராபர ெமI#ெபா�ேள - ெய3த� 

        ஆறாயிறான பர ெபா�ேள 

ேசாதி�கவ3" �ழவியானாயினி 

        ெசI9 வாேரேதா வாிேயைனயா.          94 

 

எ��ெதா>"# 1ல பயிேல - அ8ேக 

        யி�3த��ழவி98 காணவி�ைல 

நி��#பரவச மாைகயிேல சிவ� 

        நி�றாாிஷப�தி� அ�ைடயிேல.          95 

 

நானாக*ேசாதைன ெசIதன#பா - யி8� 

        நாேன�ழவியா நி�ேறன#பா 

ஏேனா.ன��� "யரம#பாயினி 

        ெய�னவர ேவD  ேக?ம#பா.          96 

 

பி/ைளயி�லாம� அற 1ாி3த - ெவ�ைன 

        ேபதக ெசIத" ேய"�ைகயா 

ெதா�:லகாள� "ைணெகா&�" யி3த 

        ெதா�ட7���ன4 தா�ைமயா.          97 

 

இ��	த�பி/ைள நானா*ேச - .ன� 

        கி�னKசிலனா ளரசா*ேச 

ஒ��மKசாம� கிாிைகநட�திவா 

        .ன��ேமா%சமி��� ெத�றா�.          98 

 

இ3தவர	8 ெகா&�"வி%டா� - ெஜக 

        தீச�ைகைல# பதியைட3தா� 

அ3தநா/ெதா%& யி"வைர��மீச� 

        அ�ணாமைல�ெகா� பி/ைளய4.          99 

 

நீ& 1றாண .ைர#ப4�ேக - யி3த 
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