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தவமைற ைதயJற
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ெத26ைர1 "ைரகட கைட7த% தளிதி/ட
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ெச;க/க!; ெகா2டேல!
_________

சிவெப!மா

வாியளி "%றிய மடவிாி யிதழியி
ம(மைழ மாறாத வாசைட1 கா/6ன
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எனவிட உமித! கணபண

மணிெவயி கா5$ மா$ண L/6ன
மதெனாி படMத லழெபாழி விழியின
மலர6 ேமேல* மாமைற பா/6ன
மைலநிக யமிைச ெயா!ைட யணி"ைழ
ெயா!ைட ேமனீ> வாவைள ேதா/6ன
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பிைறவட மாயா> Nகர1 ேகா/6ன
தவளெவ2 நிலIமி ெபா6யணி Mதமிைச
த!ணநிலா 5$தா பிைற1 கீ&றின
ச(மைற பரவிய தமிவைள ைசயி<ைற
தசரத ராமீச தா கைள ேபா&*(
ெபா!மிய கIணிய மழ%கி ப!கிய
ணாிெசO பாP* L2%ைல பாபதி
வைன கIாிதிாி ைரெயன வறிெவா>
கபவ நாேவ* Lைவைய Lெதாளி
ெபால%க டளவிய பனிவைர யதிபதி
ணத! ேபராைச ேமைன% தா/6ய
தவிைய %தவிைய மழகளி ெறனவ!
தவைன Qரா* ேதா வைர= Nபைக
அரசைன மகெவன அ!ளிய வனிைதைய
அைலகட ேபாலா! ஆகம= N=சிைய
அ!ெவன உ!ெவன உளெதன இலெதன
அகில% மானாைள யாகம1 கா/6னி
அDதின நடமி> மரகத மயிைலெய
அறிவினி Pடா> நீெளாளி1 கா/சிைய
அ6யவ மனதினி நிைன-% Dதவிய
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அ! நிதி ேபாவா

கயாணிைய1 கா1கேவ!

(2)

-------

விநாயக

இனி(ற வாOதந கைதைய ெபா!பினி
எ)திய ேகா/>ெவ; கரட1 களி&றிைன
வனமல Lததி2 யெவ& பைனக
வைளைசயி @திைய; கரைன பழி=$(
கனிதமி ழா&ெசறி7 தவ1 க!/கட
கைலவள கீ&றிள பிைறைய தாிதி>
தனி%த பாண7 தவைள1 க!ெதா>
தசரத வா( ைப;கிளிைய ர1கேவ!
-------

%!க

ேகாத* மல1"வைள Lெதாளி நிரெமா!
ேகாகனக வி2டல7(
"மி%கி விாி7ெதா)" தமிழ% த!மி!
ேகா;கல ெபா7(ெம ள

பாதவ ைரயிெகா> %6தைல வண;கI
ைபெபா வைரைய1கிழி(
பவளா சலதி பட7ேத* ப=ைச
ப$;ெகா6 தைனர1க

ேவதைன யைழெதா! சிரதிைட ைட(மைற
விதகென னதைழ(
மி1ககம லதரசி !பினி வி!பிெனா>
ேமவிப தாைகெப&றி

ஓதிம% ய(யி ரைன( பைடதிைறத
உ=சியி Dவ7(ேக/ப
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ஒ!பிரணவ தி<*%/ ெபா!ளி ெமOெபா!
(4)

உண( "மர1கடIேள!
-------

பிரம

இலகி= $டகா ெவ2சிைற ெயகின பாிEதி ெந4சினி
இைழ% ாிA விள;கிய இைறைம பைழேயா வ$7தைர
%ைலயி (யிC க!ய %ைகவி/ டலநா பிய4$ழி
%ளாி ெப!மா

பத;களி %6ைவ தினிதாவ ண;"வ(

கைலக& றவநா Iைற7தவ
கமழ த!தா ைன7தவ

க!ைண1 கடலாO நிைற7தவ

கயிைல1 கிாிேம !7தவ

மைலய (வசமீ னவெப* ம(ைர தமிநா >க7தவ
வைளைச1 கயாண $7தர மயிைலபாி வாOைம த;கேவ!
-------

இல1"மி

சிகரா சலதி பணா%6 பஃறைல=
ேசடDடைல பிணி(
ெத2திைர ெந>;கடைல ய2ட கைடய( 3
ெத ள% (டபிற7த

மகராலய ைதநிக ைமய கI(வ
மணி=$ட ெரறிதமாபி
மாகனக ெந/6த1 ேகாகனக5/6னி
வசிபவைள ய4சபா

கமா %க1களி* க*1" ெவறி
ைழ1கர ெம>(நீ/6
ெபானா> $&* ெபாழி ப$;க&பக
L7தைழ பறித!(

சகலாச ன(1" ேமலான ெவ ளி

(5)
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தட;கிாி ெந>4சார
தசரத வ)(ெமா! தனி%த டதிைறவி
தைன ர1கெவேற.

(6)

-------

சர$வதி

அ2ட ெதா)தி>மால க2டனிட தம7த
அ!/கடைல யிமயவைர யளித! 3பால
(2டமதி Mத&ெகா6ைய ய2டர2 டர7த
(ர7தாிைய1 கயாண $7தாி ையர1க
வ2டமிழி வடகைலயி வ6I* மாஞான
ம>I"த பால!7தி மாமக னா%க(
வி2டமல 2டாிக ம2டப( மி!7(
விைளயா> ெமா!பி ைள ெவ ைள ேயாதிமேம!

(7)

-------

சதமாத

கல! ம!மைற ெய2ணி ெதாிதவ
ரெமாி படநைக %னி= சிாிதவ
ைரய* மாி-ற வ2ணி பாிதவ
ெபா!திைர ைகயவி <னி1 "னிதவ
ப"பைட பைகவைர பம பணிதவ
பயிட Iயதிாி த2ட1 கரதின
ப!வத ெமனவ! ெவ2ைம1 கயதின
பகாிவ ெர)வக

தைம பழி=$(

மகரச லதிவிட %2ண ப6தவ
ர$ர பணிெசய வி2ைண ர1"ேமா
மகபதி பைகெத* க2ைண பைடதவ
மலரய விறலாி க281 ெகாளிதவ
சகதல %)%த ெலன தைழதவ
த)விய கனதன மிைன ன&கைர
தவ"ட வைளெசாாி ெவ2ணி திலெதாளி
தமிவைள ைசயி<ைம தைன ர1கேவ.

(8)
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தி1"பாலக

@த2டCட1 "ல1கிாி கைள=சிைற
%றிததிற வ=சிரபாணி
ேமா(7திைர1கட $!/>ெமா! ெதகீைழ
@ைலயி சிதிரபாD

மாத2டைன1"ாிய த2டா-த1 கடI
வாதினி திறலர1க
மகரவாகன%ைடய வா!ண திைச1கடI
ம28ல ெகலாபாித

ேவத2டெகா>%6 ந>;க பி>;"%ய
ேவகபிர ச2டவாெவ&பைனய/பக மிைசெபா "ேபரனவ
ெவ2ம! பிடபTதி

தீெதாறிலாதவிவ ெர2ம!7 தாெப&ற
திைசெதா*4 ெச*நி*
சீவைளைசEகாத கயாண $7தர=
ெசவிைய1 காத!ளேவ!
-------

%ப( %1ேகா6 ேதவ

மரகதமணி1 க&க

பாெசாளி பிற;கவ!

வ2ைம1 "ணதிெனாளிைய
மனவக

மனனா7 ெதனமக ெளனவ!

வனப$; கி ைளைய

இரசிதசபா ந>வி எபிரா ெசO7நடன
எO(கா மா&*ய7த

(9)
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ெத*க2 >வைக-* வைளைசநக ரமத!
எமைனைய யினி(கா1க

திைரதிைர ெதறி- கட&வி யி!/டற=
ெச;கதி பரபிெயா&ைற
தி2சக/ ெட)ரவி ச2டா நிலெபார
தி2ேத நடாதிநி&"

பாிதிக

ம!(வ வ$1கண !!திரக

பனி!வ ாி!வெர2ம
பதிெனா!வ ெரனைவத %ப( %1ேகா6
(10)

ப2ணவ மகாச%கேம!
------2. ெச&கீைர பவ

ந*ன ெல>தா/6 Qர லதியிைச
நாவைச த)ைகமா&றி
நாேவ* க2ேண* வாராம ெவ2ணீ*
நனில ெபா/>மி/>1

"*7ெதா6 சிலகி2 கிணித2ைட பாடக
"ளிமணி1 கா4சிகாைர
"ைழயி "தைப%த யாைவ- அணி7(க/
"வலய; களிசிறப

ெப*;கனக வயா ைகெகா2ெட >(ல"
ெப&றசி& *தரநிைறய
ெப!"%ைல ய%U/6 ைவ(% தா/6மகி
பி ைளைம ப!வெமலா

சிற7தமல ய(வச வார1 "மாரதி
ெச;கீைர யா6ய!ேள!
ெசலா க!;"ழ கயாண வ-ைம
ெச;கீைர யா6ய!ேள!

(11)
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ெநவ7( கனைல நிகப ப$;கன
ெந/6ைல1 கதேயOப
ெந/6ைல L;கத மரகத மட&க%"
நிகராகநீ

க%ெகலா

அவ7த ெவ2கதி= ச7திரம2 டலமளவி
யாக வியைன(
மாயிர பண%6 ப7தியி தா;"ரக
அெபா நா>பாி1க

விவ7 தாிதசைட %1க/பிரா ன!ளி
ேம/> எ)7தெதன
ெவ2ெகா> %61ேகார1 ெகா6ெகா

மாட;க

ேமIமளகா ரெமன=

ெசவ7 தைழ1க தைழதவைள ைச1கிைறவி
ெச;கீைர யா6ய!ேள!
ெசலா க!;"ழ கயாண வ-ைம
ெச;கீைர யா6ய!ேள!
-------

ம;காத ெபாமல1 க&பகா டவிN
மலL; கடபவன%
மணிெகாழி ெதறி-ம% ேதாததி-ெமா ளிகிற
மா/ப ராகதீI

ெகா;கா மலதிர3 ேமI%ய கயிலாய
ேகாலெவ2 கிாியிமீ(
ெகாைறய7 ெதாைடயலணி ெச4ேசாதி யாெயா!
ேகாயி<

"ளிம(L

ைப;காவி ெயாதவிழி மாத;கி யாதிய

(12)

11

பணிவிைட யிய&றிநி&ப
பதரா கியேமான சிதேயா கிக2>
பரவிவழி ப/>மகிழ=

சி;கார மா1ெகா< வி!1" ப$4ேசாதி
ெச;கீைர யா6ய!ேள!
ெசலா க!;"ழ கயாண வ-ைம
ெச;கீைர யா6ய!ேள!

(13)

-------

கபாச லபக> ாி(>( ைரய&ற
ககனவ/ டதிலா61
காண!7 (ாிய (ாியாதீத ெமா1க1
கட7(பர ேயாகெமOதி

அபான பமல எ>தம ெதா>தசிைல
அ;கச எாி7(சி*ேத
ஆகவ! ெதறல; க*; கிட7தலற
அழவிழி திற7(க!தா

ெமாOபான %ர% ெமா1கெவாி ப/டழிய
%கிநைக திற7(ஞான
%திைர யளிதாிய ேமான ாி7ததி!
%1கணா ெச1கேமனி=

ெசபாதி-; ெகா2ட மரகத1 கலாபமயி
ெச;கீைர யா6ய!ேள!
ெசலா க!;"ழ கயாண வ-ைம
ெச;கீைர யா6ய!ேள!
-------

வ ள தட4$ைன "ைட7தாட அ4$மிைட
வ4சி1 "றி4சிமடவா
வளெச7 திைனன; கா1"மித2 மீேதறி

(14)

12

ைம1க!; C7தசாய

( ளி (6தகய ைம1க2 "றி1ெகாள
(;கெம ெகா;ைகெபா;க
ெதா/6/ட வ ைள ெபால;"ைழ யில;க=
$ட1கா7த ள;ைகமலரா

அ ளி1 கதிப&ப ராகமணிைய ைத(
ஆடகவ2 க5சி
அ%த; கனி7U* "%த;கைள திற7(
ஆவாெயன  ேளா=$

ெத ளி ெதளி7ததமி ெவ ளி1கிாி1 கிைறவி
ெச;கீைர யா6ய!ேள!
ெசலா க!;"ழ& கயாண வ-ைம
ெச;கீைர யா6ய!ேள!
-------

ெபான4 சிைற=$! பிைசபா> மய
ாி%*1 "ைடயநீ2ட
ெபா&ேகா ர1ெகா> %61ெகா6 மதி&கிைட
கேதாி )(ய7த

கன பைடதபாி காகதி யைரபட1
கா"னி (ட"<1க1
க28 பிைழத!ண ென287தி ைகபெவதி
க2டவக ளதிசயிப

ப28; கதிகர% ெமா1க பரபி
பனிபைக பர1கமD
பமணி1 ேகாம*" $&*ம( ைரதமி
பா26ந னா>காத

ெதன சி*தவி ெபான;கிாி1 கிைறவி
ெச;கீைர யா6ய!ேள!

(15)
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ெசலா க!;"ழ கயாண வ-ைம
ெச;கீைர யா6ய!ேள!

(16)

-------

வாரா> "ப%ைல ேமைன ெப*வார1
"மாரதி ெயனமனி
வா%க டள7தபனி மாவைர1 கனிய
ம!;"ற ெந!;கெமாO(1

காரா> %=சிவைர ய!வி தடாக%;
க4சதட4 $ைனக3
க)நீ %*1கவி) ெந/ேடாைட -(1
க&பக=ேசா ைல-ேபாO

நீரா6 யமைன கழ;"ப7 திதைனநிறா6 மறா>வா
ெந4Nச லாடேவ ெபாVச லா6ய!
நீல1கலாப மயிேபா

சீரா6 விைளயா> ம!ைமெப2 ெணனைம
ெச;கீைர யா6ய!ேள!
ெசலா க!;"ழ கயாண வ-ைம
ெச;கீைர யா6ய!ேள!

(17)

-------

ேவ*
வ7தைனேயாி -ெபாிேயாமன தபா மிேபாேல
வ7ெதாளி சாமள$7தர ேமனி-ம7தா ர4N>
"7தளபார% ம7திநிலா Mத<4 ேச<;கா(
";"மபார கதபபேயாதர %7ேதD பா<
உ7தியநீ ள க;க சிJெரன ஒறாO வ7U*
உபரளாI ெபாலகிாிராச உவ7ேதா(7 ேதா*
ெச7(வவாயித வி2டமேனாமணி ெச;ேகா ெச;கீைர!
தி;கைளேந%க ம;களநாயகி ெச;ேகா ெச;கீைர!

(18)

14

-------

அ;ைகயி வாவைள நி*கJெரன அ4ேசல4ேசநீ
ய4சயா ெசயிD7 தி!வ! ெசO யண;ேகெயேறாதி
ப;கயமாளிைக மிெகா6பாரதி எேபா மிேபாேல
ப7திவிடாெவா! சி7(ரேரைக ப"7ேத ெச7ேதனா
ெகா;கலN> க;"ழவாாி "ைட7ேத வ7ேத*
ெகா2டைல ேநத!ெமேற க2டவ Cறம!;கா!
ெச;கயேபா< ெந>;க2 மேனாமணி ெச;ேகாெச;கீைர!
தி;க

ேந%க ம;களநாயகி ெச;ேகாெச;கீைர!

(19)

-------

ச7திரNாிய ாி7திரமாலய எேறா(7 ேதவ
த2கட Nத! எ26ைசகாவ ாி7ேதாப2பாக
வ7தைனC மலரய பாதமிெத ேறயபாக
வ2ைகயினா! க2களிV> ைன7தா க7ேதா*
%7தியநீ

ளக;க

சிJெரன ெவாறாOநிேறாத

உபரளாI பத;க3வ7 த!37தாO ந7தாத
சி7(ரேநMத லபிைககாரணி ெச;ேகா ெச;கீைர!
தி;கைளேந %கம;களநாயகி ெச;ேகா ெச;கீைர!
------3. தாலபவ

மயிைல ெபா!I4 சி*சாய
மாத1 கரசெச றி*மா7த
வ ள %ைலபா ல%U/6
மழைலகல7 (வைள1 ைகயா

பயில தயில னலா/6
ப=ைச1 "ழ7ைத- ட"<1கி
ப/டாJ ரல திMத&
பாி7தநில1 காபணி7( ைம1க2

அயிைல பிைண1க4 சனதீ/6

(20)

15

யைரஞா ணி*1கி வைளதி!தி
யைச1"; "தைப U1கி-=சி
யைம( $6ைக யணி7(மணி=

சயிலதரசி வள1க வள!7
தாேய தாேலா தாேலேலா!
தமிேத வைளைச1 கயாணி
தாேய தாேலா தாேலேலா!

(21)

-------

கைழ1"ற ைன(ம >ப>1கி1
கடேலைழ-7 த2ன லைம(1
கண1"1 கட;கா @த2ட1
கலகள >1கி1கைட1 கன/>

இைழ1"; "மமா%ைல மடவா
எலா; Cடவி! விைன-
த7தமிைசய= சைமதீ ேர)ல"
எ5> 5ெடன பணி(1

"ைழ1" "மி1"நட7 ேதா>
Cேவ விழியா (ட1"2ட
ெகாைற= சைடயா நிறிரப1
"*வா %* வவிைளத ைன(7

தைழ1" ப61"= சி&றிைழ
தாேய தாேலா தாேலேலா!
தமிேத வைளைச1 கயாணி
தாேய தாேலா தாேலேலா!
-------

ப4 சிைறவ2 6ைசபா>
ப;ேக!க த2"ள1 கைரயி
பவள1 கனிவாO மல7(திைச

(22)

16

பா( ெபா!மி யழ1க2>

ெவ7 தழ&ைக1 கடIெளா>
ெவ ைள விைடேம எ)7த!ளி
விழிநீ (ைட( ெவாி7தடவி
விாிெபா& ")வி நிரமணி1

"ப7 தைனெயா தி*மா7த
ெகாைம %ைலபால %தளி(1
C*7தமி )7த2 6ைக-
ெகா&ற1"ைட -;ெகா>( %&*

சப7தைன ஆதாி( வள
தாேய தாேலா தாேலேலா!
தமிேத வைளைச1 கயாணி
தாேய தாேலா தாேலேலா!
-------

வாமெப *;ைக=சிைல வைள(
வ2>= சிைலநா2 பட1ெகா)வி
ம(1ெகா ளி1"ப கழிெதா/>
ம7தாநில ேதெரா> எதித

காமபட= ெச;கன விழித
க2ணாெர2 ணாெத2ணி ெய2ணி1
கா7தளி!= Nடக1 ைகெதா/ட
ைகயா சத;ைகதா

பி6ப=

சீம7தவி ேரைகயி ைன7த
ெசெபா& $6ைக மணிவிள;க
தி;க

%கதா& றெதா(;"

திமிரெபாதி ேபா&ெச; க)நீ

தாம4 ெசா!கி1 C7த%6
தாேய தாேலா தாேலேலா!

(23)

17

தமிேத வைளைச1 கயாணி
தாேய தாேலா தாேலேலா!

(24)

-------

ெதாட;"4 ச(மா மைறப6ேய
Uநீரா61 "ைற %6(=
ேசாம1 ெகா)7தா தி!%61"
(ண= சி&ற*" மலசாதி1

"ட;"ற ைனய%ைல ைத(1
"பி/ 6ைற4$ ம:ேவைல1
"டகா விாி-பகீ ரதி-;
ேகாதா வாி- ற4சாய

%ட1"7 திைர1க பாநதி1"
ேமா( ெச)நீ பிரளயேபா
ேமாக பிரளய7 த7(
%1க/ ெப!மா ெச1கமணி

தட;"; "மேதா

"ைழயவைண

தாேய தாேலா தாேலேலா!
தமிேத வைளைச1 கயாணி
தாேய தாேலா தாேலேலா!

(25)

-------

ேவ*
வி2ெபாதி ய1கிள ச7த=ேசாைல ேவழம! தI
ெவ2%(7 திகக2 %(7திைர ெவ வைள ெயா2%(
ப2ெபாதி யதமி பா6பா6 ப7தா >4Nழ
ைபன ம;ைகய வாாிெய>( ப26களி ெகா2ேட
ெச2பக ெமாO(ய ேசாைலயிமனி= ெசனி= $ைமயா*7
ெத2கட < த ளியளி1"7 ெத ள!வி= சார
த2ெபாதி யதமி நா>ரபவ

தாேலாதாேலேலா!

சாமளவ கயாண சI7தாி தாேலாதாேலேலா!

(26)

18

-------

கபி1காதி "2டலமாட1 காதளI4 ெசேற
க!ைணதிவ ைலகிட7தெந >;க2காவி ர2டாட=
ெசெபா&$6ைக1 கதிமணியாட தி!வைர ஞாணாட=
ெச;ைக1கதி வைளயாட த2ைடசில கல7தாட
ைபெபா&ெறா/ 6<ைத7தா6=சி* பாநைக ேமைன%க
பா(னைக யா6பனிமா வைரயர செப&ற
சபெதன வள7த ப$;கிளி தாேலாதாேலேலா!
சாமளவ கயாண சI7தாி தாேலாதாேலேலா!

(27)

-------

ப2டா$ரைன UளிெசOதனி! ப&பபத பணி-
பததம1கிட %&றிய(/ட பய7(% றி7ேதாட1
க2டாபரவ வராகிெயனதள கதவிய ெப&ேற
கனக1ெகா;ைக ம!ெந!1 க1"7 (ைணவிழி-
(2டாெவ2 பிைறெயாத ம!4$ட %6-7(6-
(2ெணனவ2ட கடாகந>;க= $&* ெகா&ற1ைக
த2டா-த%; ெகா2> நட7தவ

தாேலாதாேலேலா!

சாமளவ கயாண சI7தாி தாேலாதாேலேலா!

(28)

-------

சி7ைத1கேகற திவIவ(= ெசமணி மாடக%
ெச:வி%*1கி த7திாியிைக= சி*விர உகிேசப1
க7தேதா> க!;"ழலைசய1 ைகவைள Lசட1
கUாிதிலக ெபாய=$ட ைக(6 நிறாட
ப7ைதேபா%ைல விம=சாிகம பதநிெயன= ெசா
பரவச%&*1 க!விழி$ழல பா6யர ெசவியி
ச7தேதற வ6த க!;"யி தாேலாதாேலேலா!
சாமளவ கயாண சI7தாி தாேலாதாேலேலா!
-------

அாியயD7ெதாழ வவனிர7தவ

தாேலாதாேலேலா

அ6யாிட;களி <வைக$ர7தவ

தாேலாதாேலேலா

(29)
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திாிரெம;க8 ெமாிய%னி7தவ

தாேலாதாேலேலா

சிவெமனவ7தேவா ெபா!ைளமண7தவ
தாியலத;கைள யடரநட7தவ

தாேலாதாேலேலா

தமிைழவழ;கிெய மன(ணிைற7தவ
வாிவிழியி7திைர பரவவி!7தவ

தாேலாதாேலேலா
தாேலாதாேலேலா

தாேலாதாேலேலா

வைளைசவளபதி தைழயவள7தவ

தாேலாதாேலேலா!

(30)

------4. சபாணி பவ

அமெபா& க&பக= ேசாைலயி விடாயாற
அயிராணி இபெமOத
ஆக2ட லபவனி ெவ ளாைன மீ(வர
அ*ெவ4 Nைரெவற

"மரைன க%க1 கI2மத தி!ெசவி1
"4சர1 கைறQற
ேகா&ெறா6 படாமி/ட "ப%ைல ேமைனண
ேகாெப*7 தவ"மாாி

நிமிதட1 ைக1களி *ாிதசிவ மைனயா/6
நீல1"ற திமாமி
நிதிைர மற7திரI ச4சாி1 ";ெகா6ய
நி!தைர ெபா!தடத

சமரச1 ரா-த1 கடI31 ெகா!த;ைக
சபாணி ெகா/6ய!ேள!
தசரத இராமீ= $ரதி<ைற கயாணி
சபாணி ெகா/6ய!ேள!
-------

வி2ணளI ெகா>%6க

@த2ட ெம/>ெமா!

ேவத2ட ம(நி*வி
ெவ2திைர பாலாழி ேயாதாழியா ய%த
இைசய1க ைட7தவ7நா

(31)
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அ2ணல பஃறைல1 காேகாத ர(ட
அைலதழ க2பி(;கி
ஆயிர%க ைக7த7 தகார4 ெசாாிய
அ2டக2 டலறி5ழ1

க2ணD டல;க!கி வ7தைடய நிறபய
கரதலமளித %1க/
கடI31 க*ெவ; காளC டைத1
களதிலபி ம7திாி(

த2ண%த மா1கிய!

தாமைர1 ைகெகா2>

சபாணி ெகா/6ய!ேள!
தசரத விராமீ= $ரதி<ைற கயாணி
(32)

சபாணி ெகா/6ய!ேள!
-------

"மிெழதி மறி7(ெபா& "ைழெயதி நட7தைப;
Cவிழி1 ெகாபைனயா
C6விைள யா>7த ட4ேசாைல ேதா*ைம1
"யியா ழிைசவ6ப1

கமத! "ட1கனி உைட(2> க!ம7தி
ைகதாள ெமா&றிநி&ப1
க&ைற ெபால4சிைற1 களிவ2> ப2%ரளி
கா/ட1 கலாபம4ைஞ

இமின காள%கி J/ட;க

க2>ெவ"

நா/6யமி ய&றிநி&ப
இனி(க2 டய தரசமட ேவாதிம
இ!1"மா ம!தேவ

தமிவைளைச ம!Iமபி ராம$7 தரவனிைத
சபாணி ெகா/6ய!ேள!
தசரத விராமீ= $ரதி<ைற கயாணி
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சபாணி ெகா/6ய!ேள!

(33)

-------

க2கா7(() ெவெபாறி பிைறெயயி& ெற*வ1
காநிற ேபாரர1க
க!மாள வி2ணவ!() ம2ணவ! வாழ=ெசO
கயாண %&றதிவாO

வி2கா7(() விாி$ட= ச7திரN ாியதி!
விள1ேக7த விதியி%ைறேய
ெவ ைளேயா திமTதி ேவ விக ளிய&றமணி
ெவ&பரசி ெப&றவாிைச

ெப2கா7த D1கிைச- ெம*க2 ேடாெசால
ெப&றேப ெறனயிமவா
ெப&ற@ !பிரான ேபா!க1 ைகயி
ெபOன Vடைமத

த2கா7த ள4ெச;ைக ேச7ெதாளி (3பநீ
சபாணி ெகா/6ய!ேள!
தசரத விராமீ= $ரதி<ைற கயாணி
சபாணி ெகா/6ய!ேள!
-------

"டைர ெச!தல4 ேச&ற61 க!ேமதி
ெகா)மல 2டாிக%
ெகா6ப/ட வ ைள- ப&ெகா> கறி(1
"த/61ெகா )தைச(1

கடெப!" பாெலன1 கதி%ைற திற7(த;
க*1கி ர;கிநி*
காவாO= ெசாாி7தபா "ளவாO நிைற7(பா&
கடைனநி கபவதD

(34)
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படைர நிதப பிராமிெயன ெந/6த
ப;ேக!க ெதா/6
ப=ைச ப$7ேதைர தாலா/ட ேவாதிம
ப=சிள பி ைள(யி<7

தடைட உ>தவைள ைசபதி ர1"மயி
சபாணி ெகா/6ய!ேள!
தசரத விராமீ= $ரதி<ைற கயாணி
சபாணி ெகா/6ய!ேள!

(35)

-------

கானிைற ேச&*1 க!பக 6ைண();
கழனியி (ழனிபட<
காரளிக

கமலதி நிற4சி ேயா>வ(

காெபO( காகேளக

ேபா<) ம ள!

ள;கைள திைறெகா2>

ண%ைல1 கைடசியக த
L;"%த வாO1"ரைவ யாபந> ெவ2ணா*
னெப!1க தைழ(

பால%த %/ெகா2> Nெபாதி யவி7(மணி
ப>கதி1 "ைலக க&
பாைவய ெரனதைல கவி7( விரசிதெபாதி
ப$ெபா னிகராகவள!

சாைட Nம!த ேவவைள ைச1கிைறவி
சபாணி ெகா/6ய!ேள!
தசரத விராமீ= $ரதி<ைற கயாணி
சபாணி ெகா/6ய!ேள!
-------

ேவ*
நபிவண;கிய ேதவ1கிடெசO ந2ணல %ரமாO

(36)
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ந>1கிழிப/ட Mத&கெண!பி ன7தவ7 நா %த<
ெசப(ம= சரண;க பராவிய சிதச D1காக=
ெச4சிைலப4ச சர;க ெதா>த தி!1ைக வ!7தாேம
வபவிெகாைற ப$ெபான$ ெபாளிவாச6ல ெபமா
மாைலதி2ேதா

"ைழயெபா!மி வளத மணி1கனக1

"பகதப பேயாதாி!Lதாி! ெகா/>க சபாணி!
ேகாமளவ! கயாணெசௗ7தாி ெகா/>க சபாணி!

(37)

-------

படவரவைனய நிதபகதப பைண%ைல ெந6யவிழி
பழன1கைடசிய "ரைவ%ழ;க ப7திப "7(ந>7
தடவயமைடயி வரபில! தைழத தட;காவி
தாைழவனதி க%கவனதி தவளமணி1 "றி
ைடப>நதியி கைரயிதிைரயி 2டாிக1 $ைனயி
Lமமைக ந7தவனதி ெபா;"நிலா 5சி1
"டவைளதவ வைளைசயி<ைற ெபOவைள ெகா/>கசபாணி!
ேகாமளவ கயாணெசௗ7தாி ெகா/>க சபாணி!

(38)

-------

க=ைச1கிழிய ெபா!மிெபா!மி1 க2க
கனக1ெகா;ைக1 க;ைக1"வித!

க*த(ைண1
க;ைக ைனசைடேயா

இ=ைச1கிழியி சிதிரெமன இ!1" ெபா&கிளிேய!
எ)தியபிரணவ ப4சரமனி இ!7தக!; கிளிேய!
ப=ைச1கிளிேய! காம&"தவிய ப4சவன1 கிளிேய!
பவைளெயாெக) ைகயிெல>( பவள1கனி வாயா
ெகா=ைச1கிளிைய1 ெகா4$;கிளிேய! ெகா/>க சபாணி!
ேகாமளவ கயாண ெசௗ7தாி ெகா/>க சபாணி!
-------

%7தியஆ=சிர ம;களி%&றி %தி7( %ைறப6ேய
@றாமா=சிர மதி!7த %னி1"7 (ைணவி1"
சி7தைனதீர பணிவிைடெசO-4 சி*%னிவ னைல=
ெச*%கப1 "4சரெமேற ெச4சர ெமா*Oப
அ7தகேனாெவ றா!யிேசார அேயாதிநக1 கிைறவ
அபழிதீர விதிப6பதியி அ!=சைன ெசOயமல1

(39)

24

ெகா7தலவிவ வனதி!7தவ

ெகா/>க சபாணி!

ேகாமளவ கயாணெசௗ7தாி ெகா/>க சபாணி!

(40)

------5. )த பவ

நைறப/ட ெகாைற= சடாடவியி ேமனி*
நனில7 தனி57(
நைகவைள ெத26ைர1 ைக1ெகா2> ேபராழி
ந2பைன மண7தக;ைக

(ைறப/ட %(ம தைலவைன1 காேவாி
ேதாO(ைற பணில%(
( ள!வி பாயதமி ெபா!ைந ேசகிற
(ைறயிவைள Qற%(

"ைறப/ட %தமா ெயாிப> ைரப>
ெகா கெவன ேபாO1கைடப>
Cெராளி ம);கிநி Uளிப> மாதலா
ெகா ேளாம %தெமலா()

மைறப/ட கி2கிணி= சி&ற6 ெபா&ெறா6
மணிபவள %தம!ேள!
மைலயாசல தவி கயாண $7தாி
மணிபவள %தம!ேள!
-------

தி!மக

வய;"ெச7 தாமைரயி %த%7

ெத&* சல4சலதி
ெத2ணிலா %த%() %ட;" தட7திைர
திகவல ாியி%(

ெப!மகளி க7தர ெதாளிபணில %த%
ேபவாOெவ

ளிபி%(

பிைறப! ம! ெபா!Xற %த%

(41)
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பிDகிைள (D%(

க!மகளி "ரைவெக) கழனியி ெச7ெந<
கன<; காற%(
ைக1ெகாேளா மாைகயா இ7திர மகைள-
கானவத() மகைள-7த

ம!மகெள னெப&ற ெபானிமய மைலமக
மணிபவள %தம!ேள!
மைலயாச லதவி கயாண $7தாி
மணிபவள %தம!ேள!

(42)

-------

தாமைர1 ைக1ெகா2 ெட>(% தா>ெமா!
ைசலபிரா/ 6வ/ட
தட%ைல பா<2> ெதOவமைற %ைறயி>
சரணி சிலபலப1

காமD1 கபய ெகா>தைக1 கதிவைள
கJெரன1 க2>க2>
கயிலாய ெவ&1ேகா ரரெச* ெவ&பர$
க2க களி Cரநைறவா

ேதமல "றத $பவி ப$ெபானி
ெச1கவா மணி"யி&*
தி!மாளி ைகபதி மதியி தாதியக
ெச*நி றா/டெவாளி!

மாமணி ெதா/6 (ைத7தா >மரகத
மணிபவள %தம!ேள!
மைலயாசல தவி கயாண $7தாி
மணிபவள %தம!ேள!
-------

(43)
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த( %தா>7 தட7திைர1 கைபயி&
சைவ த)விநிற
த2கா7த ள;ைக- பதினா< வன%7
த7தசி& *தரம6-

ந( %தா>4 சி*1க7தர ெபா/>
நைக%த& $ைவகெள/>
நா/>மிைண நா/ட%; கா87ெதா *7தன(
நயனாய; களி(1

ெகா( %தா>மணி %=சிைய %க7(ைப;
"தைலெமாழி ய%(ப!கி1
"*நைக நிலாI2> கனக பிரா/6த
"வி%ைல ெகா>(ம6ேம

ைவ( %தா>ெமா! ப=ைச ப$;கிளி
மணிபவள %தம!ேள!
மைலயாசல தவி கயாண $7தாி
மணிபவள %தம!ேள!
-------

Lம!I ெசெபா& கடபாடவி1 "யி
ய&"ல மிற;"சார
ெபாதிய வைரயி பயி<() மரகதக லாபமயி
ெபானிமய மீறLைவ

ேதமல= ேசாைலதிக வடவைர வைளதி/ட
ெச7ேதன!7 (ைப7ேத
ெச:விெப* மாயிரம டெச)7 தாமைர
தி!%க பசியவன

பாம!I பலகைல- ஆகம பDவ<
பதிென2 ராணவைக-
ைபய1ெகா )7(வி> L;ெகா6யி ேலா;கார
ப4சர(

ளி!7(

(44)

27

மாமைறவ 61"ெமா! ப=ைச ப$;கிளி
மணிபவள %தம!ேள!
மைலயாசல தவி கயாண $7தாி
மணிபவள %தம!ேள!

(45)

-------

ப4சானன1 கடI

விட%2ண அ%(2ட

ப2ணவகைட7த ெத2ணீ
பாலாழி ெவ26ைர ெதா*7ேதா* ெச7தி!
பாைவய "ழா;க>ப=

ெச4சாய மயிெலன விற;கி1 ெகா);ைக=
ெச);"; "ம;"ளி(=
ெச!";க !;"ழ ம7தார மாைலயி!
தீர%7ேத னிைறப

(4சாம ட7ைதயக

ஏ7(%ைல நீ7(

(ைணெபா& "ட;க ெபா!வ
(ழனியி/ டா> தடாக தட7திைர
( ள!வி ெவ ளிவைரவாO

ம4சா ெந>4சார விவவன நாயகி
மணிபவள %தம!ேள!
மைலயாசல தவி கயாண $7தாி
மணிபவள %தம!ேள!
-------

ேவ*
எதாOநிைனேபா மனதி!ளா ெயளிேயவிழி1"= $டெராளியாO
இர2டாO@றா ெயாறாகி ெயலாெபா!37 தாேனயாO=
சதாOசதாO= சதசதாO தய;"வான7த ெபா!ளாகி=
சகலவன; க31"ெமா! தாயாOமகளாO வளெத>த
ைகதாய!1"1 க2மணியாO1 கனி தமிேத கடஞால;
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காவதைலைம L2டவளாO1 கயிைலெப!மா க2க31"
%தாOவள7த ெப2பி ளாO %த7த!க %தேம!
%ைமவன ர1"மைம %த7த!க %தேம!

(47)

-------

பழ1"மிமி< ைகமர% பா*பட"; ெகா2>ெச*
பா-7திைர1"

ப67ெத)7( பான%)(4 Nைறயி/>

தழ"ெறன= ெசபவள%ெவ2 தவளதரளவைள -ெவ ளி
தகெடற>1" மீ"ைவ- ததெகா)ந ெகாண7திைறப
வழ1ெகறி!7( மகளிெரலா மணி=ச;காி7(  ேளா=சி
வாாிப"( ெபாெகாழி( மறம*" ெதா*பைப
%ழ1"பரத "ல1ெகாேப! %த7த!க %தேம!
%ைமவன ர1"மைம %த7த!க %தேம!

(48)

-------

ெகா);";"மமா %ைலமடவா "ர5ைண- மதளெதானி-
"%த1கனிவாO1 கைடசியத; "ரைவெதானி-; "யிைச-
வழ;";ெகாைடயி ெப!கேச வ ளிேயாத ெகாைட%ர$
மா&றாபைடைய ெபா!தட( வாைகதாிேதா திற%ர$
கழ;"பயிைப7 ெதா6மல1ைக1 கனியைர ேவ&காைளய
ம;கலநா2L/6 மணண கயாண%ர$ தனிதனிேய
%);"வைளைச பதிரபாO %த7த!க %தேம!
%ைமவன ர1"மைம %த7த!க %தேம!

(49)

-------

ெபாழி-;க!வி மைழU;" ெபா;கந>வி %டபலவி
ெபாதி-;"ட%/ கனிதக( ெபாேபாப)த (=$ைளவாO
வழி-4ெச)7ேத ெந/>விறா வ6ேத V> 1க!7தி
வ ைள"த/> க!ேமதி வளவாOலரா வைகெப!"
ெசழியதி!நா/ 6னி(ய7த ெசவபழன தமிவைளைச
ேதவபணி- பழ7ேதவ ெசவியாப!" ெத ள%தாO
ெமாழி-;"தைல ப$;க! %த7த!க %தேம!
%ைமவன ர1"மைம %த7த!க %தேம!
-------
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6. வாராைன பவ

ப4சவ தவியாO தமிநா> காதி/ட
ப/டவ தனிவ!க!%
பனிவைர தவ4ெசO( ெப2ணர ெசனெப&ற
பா1கிய ேப*வ!க!

வி4ைசய!() ம2ணவ!() வி2ணவ!() ந28மல
விவவன வவ!க!
ெவ;காள Cடவிட உ2டக; களாெனா>
விைடயிவ! வா வ!கேவா

வ4சகமி லாெதைன வளததாO வ!கெவ
வா1கி<ைற ெசவிவ!க!
வாO7தெவ "லெதOவ வ!கெவ னி!க2மணி
வ!கெவ னைமவ!க!

அ4ச%ைட யாமைற %ழ1" வைளைச1"
அகிலா2ட நாயகிவ!கேவ!
அ7தாி நிர7தாி வர7த! (ர7தாி
கயாண$7 தாிவ!கேவ!
-------

ேகால1" தைபயணி கா(1" மாமணி1
"2டல7 U1கவ!க!
"ளிதயில மாறாத உ=சி1" %=சி-
"=$7த ாி1கவ!க!

சாலத வ7தநைட பாதக/ க4சன
தானணிய வ!கவ!க!
ச(மைற க காணாத சி&ற61 கெபா&
சத;ைகவட மணியவ!க!

பாெலாத ெவ வைள1 ைக1"நவ மணியி/ட
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ைபெபாவைள ைனயவ!க!
பதினா< வன% ெப&ற சி&*தர
பசி1க% தளி1கவ!க!

ஆலைத -2டவ1 கார%த மாகவ!
அசலநாயகி வ!கேவ!
அ7தாி நிர7தாி வர7த! (ர7தாி
கயாண$7 தாிவ!கேவ!

(52)

-------

வ2டைற- ம7தார மாைல1 க!;"ழ
வ"பி> ெந>பின<
வ6கா( மாமணி1 "2டல% ம;ைக1கம2
டல%()மைற யி%ைற-

வி2டல() நிைற7ெதாளி சர&கால ச7திர%க
விப%; "ப%ைல-
ெவ2கைல-() ேமகைல- மி!பாத ப;கய%
விாிமணி பாிர%()ைம1

க2டல() நிைற7தத2 க!ைண- உயவரத
கரதல% மபயகர%;
க&றவக

சிதா7த கார4$ !/>ெமO1

கதிநிலI ெமதிரநிேற

அ2டரைவ ெத2டனி> 2டாிக ம2டப(
அரசேவாதிம வ!கேவ!
அ7தாி நிர7தாி வர7த! (ர7தாி
கயாண$7 தாிவ!கேவ!
-------

வா>மிைட ேமைனத மகி=சி ெப!1கினா
வாOமல7 தைமவ!க
வள!ெம ெசவேம வ!க!மகேள வ!க!வ!க
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ெவனவி! ைகநீ/ட

பாடக மலபத; கறி= சிவப
பயபய தனிநட7(
பதிெப* %=சி-7 ெதா;க< மில;க
பணி=$6ைக ெவயிெலறிப=

Nடக= ெச;ைக1 "*7ெதா6 லப=
$டதரள மாைலயாட
(ைணவிழி களி&க!ைண ெவ ள7 (3ப
ெமO=ேசாதி மரகதெமறிப

ஆடக பணிவைர ப=ைசமயி ேபாலவ!
அைமதிாிைர வ!கேவ!
அ7தாி நிர7தாி வர7த! (ர7தாி
கயாண$7 தாிவ!கேவ!
-------

ம(கர% வாியளி- மிஞி*க3 நனி"மி*
மடதழி யணியசாிய
வரநதியி னிைட"லI %டநிலI படவரவி
மணிெவயி ெனாளிகெவளிற1

கதிவிழி-() மதிவிழி-() Mதவிழி- மி! நிலI
கைறமிட* மழ"ெசாாிய1
கரதல%() ம)Iமி ளமறி- மாிதாIபய
கமலபத பாிரெமலா4

ச(மைறயி ேனாலமிட வாிபிரம பணியIய
சைபந>வி நடமி>பிரா
தசரதD மவDைடய தைலமகD ம6பரI
தனி%தவெனன ெந6யயி

அத3ைடய Iைடயெனா> விைடயிவ! மைல-தI
அமைல திாிைரவ!கேவ!
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அ7தாி நிர7தாி வர7த! (ர7தாி
கயாண$7 தாிவ!கேவ!

(55)

-------

ேவ*
ெகாைல1க%கி ெசப)1காO1 "ைலக சிதற ெவ6தாவி1
ெகா2@வக> பட1கிழி(1 "ளி(1களி( விைளயா6
எைல1கட;கா வானேலா 6ற;கிற; Cசாதக(1
ெகலாதிய வி!7(ெகா> திைற1"க) நீேதன!7தி=
ெசவ1கயக

ைடNழ= சிைன=ச;காப மணிதர;க=

சிவிைகேயறி தி!Iலா= ெசலாநி&"7 தடபைணN
மலபைழய வைளைசநக வாேவ! வ!கவ!கேவ!
மலய(வச ெப&ெற>த மயிேல! வ!கவ!கேவ!

(56)

-------

வி281கட;கா வாெபா!ேள! ேவதெபா!ேள! வி)ெபா!ேள!
விழி1"(ைணேய! ெமாழி1க!ேப! விள1கி$டேர! $டெராளிேய!
க281கட;கா ேபர%ேத! க!ைணெப!1ேக மதி1ெகா)7ேத!
க2@*ைடய ெப!மாைன1 கல7(பிாியா= சி*மாேன!
எ281கட;கா அதிசயேம! எ2ெண2கைல1 "ெமா!%தேல!
ஈேர)ல"1 ெகா!தாேய! எ)த&காிய விசிதிரேம!
ம281கட;கா கவைளைச வாேவ வ!கவ!கேவ!
மலய(வச ெப&ெற>த மயிேல! வ!கவ!கேவ!

(57)

-------

%திெசா&ெபா!ேள ெமOெபா!ேள %)தமதிேய "ணநிதிேய!
@லவாகமேம ேவாதிமேம @வாம!7ேத ெப!வி!7ேத!
"தைல1கிளிேய! த2ணளிேய! "றிபிைணேய! உயி(ைணேய!
ேகால1ெகா6ேய! "லபி6ேய! ெகா>1"7த!ேவ! ெச)7தி!ேவ!
அதிக&பகேம வDபவேம வறிவ&தேம! மரகதேம!
அ!/ேபாேரேற தவேபேற! அரனாபிைணேய! அரசைனேய!
ம(ர1கனிேய! வைளைசமேனா மணிேய! வ!கவ!கேவ!
மலய(வச ெப&ெற>த மயிேல! வ!கவ!கேவ!
-------
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சி7திெத)7( னலா6 தி!நீறணி7( "ைற%6(
தி!=ச7நிதியி ப67ெத)7( ெசெபா&ேகாயி வலவ7(
ச7திதன7த அ4சநி சரணா ய(1 கினிதிய&றி
தா வாெத>( நின!ளா தைழ1"ெபாிேயா !டபழகி
எ7ைத1கிைச7த அ4ெச)( ெமபிரா/6 தி!I!வா
ஏெழ/ெட)( %!ேவ&றி யி!7(கணேபா தானா<
வ7திபவ% வ!வைளைச வாேவ! வ!கவ!கேவ!
மலய(வச ெப&ெற>த மயிேல வ!கவ!கேவ!

(59)

-------

ெபா!வா விதி(1 க!தலைர ெபா!வா வ!க வாாிசெம
Lதா M2[ ைடயவனி Lதா வ!க வ6யவ1"
த!வாபத% ெமபத%7 த!வா வ!க மல1ெகாைற
தாரா வ!க மைலநிக!7 தனதா வ!க வவிப$ெபா
உ!வா வ!க மா7தளிப/ >ைடயா வ!க கயிைலவைர
உைடயா வ!க ெவைனய6ைம -ைடயா வ!க Iயிதைழ1க
வ!வா வ!க வைளைசநக வாேவ வ!கவ!கேவ!
மலய(வச ெப&ெற>த மயிேல வ!கவ!கேவ!
-------

7. அ பவ

வா1கிற ேதெகாைற மாைல பிராD1"
மாைலய *தவிெய*
வ7தி1" மிமயவைர யினிதளி திடவ7(
வ)தி"ல ரனமாகி1

C1கிற வ2கைலக

வி2>ெகா2 >=சமர1

ேகாலவிைட ேமவிள;கி1
ெகா&றேவ 31கதிக சதித7 ெதறின
"வலய7 தனிரபாO
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பா1கிற ெபா)தி தைமெய னைமெப*
பாைமயா ேமைமயலேவா
ப2*7 ேதாழைம1 காெம* $/6விர
பயி"றி பறிI*(

ஆ1கிற பாிர= சி&ற6 ெபா&ெறா6ெயா
டJ யாடவாேவ!
அமல வெதா) விவவன வ-ட
னJ யாடவாேவ!
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-------

C*4ெச); கைலக

ஒ:வாெய* நினிைட1

"ைறப>ெம னைமதபா
"ைறவிைல யிரIெகா2 >ழைவநீ யிவள6ய
ெகா6யவிரைவ தவிபா

ஏ*;கள;க வ6ெவO திைனவி ள;"மிவ
எ*மகள; கவ6வா
எபிராD1 "ெமா! க2ணாைவ நீயவ&
கி!க2மணி யாகவ!வா

ேத*ற தி!ெளா(1 "வாO நீயிவ
தி!Iளெத2 ணிலப
சிதா7தகார %7தீ7( வி>மா ைகயா
ெசபிவ

அதிகமேறா

ஆற;க நாேவத மான%1 க2ணி-ட
னJ யாடவாேவ!
அமல வெதா) விவவன வ-ட
னJ யாடவாேவ!
-------

எைமவ7 தா3ைடய காமாாி பாக(
இ!7தெப!மா/6 ய6யா1"
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எபத%() ந"வளி ைணபத7 ெதா)மவ1"
இடெசOவா தைமயடப

ெவைமெவ; காளமெமன வ!மயிட %6-!ள
ெவ&றிவ6 வா விதிப
வி2ணவ ெவ\உ1ெகாள வ!7தார கா$ரைன
ெவ/6விற ந/டமி>வ

ெசைமெயா றிலாத ப2டா $ரபட=
ெச4சிைல வைள(நிறா
தி1ெக/6 D4ெசல= சி;கவாகன %2>
ேதவ1" யாவ1"ேம

அைமக2 சீறி6 ேவ*தி1கி ைலயறி7
தJ யாடவாேவ!
அமல வெதா) விவவன வ-ட
னJ யாடவாேவ!
-------

எைற1" நீ;கா( நிதனிர ெவனைம
இன!

கிைட1கிேல"

எ*வ த1க% னி/டசா பதினா
எO(கய ேராக%ேபா

கறி ைக7(ெவ; காள7( 61கிற
க/ெசவி1 கணபணெந>;
காேகாதர பைக-() மா*%ட ப>
கள;க%7 தீ7(விடலா

(றிெபா 7தகைல நிைலெபற ெபற<மா
$ரராச %தெலவ1"
(ர7தர ப/ட% $கவாI மிப%
Uயவிவ

க!ைணமகிைம

யறி1கி ைட1"ேமா ேவ26ய ெதலா7த!வ

(63)
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ளJ யாடவாேவ!
அமல வெதா) விவவன வ-ட
(64)

னJ யாடவாேவ!
-------

கட&வி வ)( மலய(வச D1"ெமா!
கனிைகெயன பிற7தா
கனிநா டா கிற ெதனேகா மரபி&ேகா
காரணெமன= சிற7தா

மட&கமல பாதாதி ேகசவைர தDைடய
வ6வழ" பதிபாய
மDேமா; கார(

நிைலெயன1 க2ணா6

ைவ(ைன பா1கெவேறா

திடபட உயிபயி வள1"மவ

ெசOைகைய=

சி7திதி யபலாேமா
ெச% பழைம தவ;கேளா அறிகிேல7
தி!Iளமகி7 தைழதா

அட& -ைடபர னிடைட மடபி6ெயா
டJ யாடவாேவ!
அமல வ ெதா) விவவன வ-ட
னJ யாடவாேவ!
-------

வி2டலம ட;காத ச2டானி லரவி
ேவக7தழீஇ1 ெகாளேத
விைசபட நடா(ெமா! பகலவனி!1 கவவ
ெவOயவெனன ெதளி7ேதா

ம2டலெம >த%த கிரணென *ைனேயா(
வ2ைமைய -ண7(தாேனா
வல1கணவ னாதமதிட1 க2ெணன ெவ2ணிேயா

(65)
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வ!கெவ* ைனயைழதா

(2டமதி தீரலா %)மதிய மாகலா7
(2ெணன வ!தியாகி
$வ1க தலதிைட= $ரக "! பனிைய
ெதா/டபாவ% ெமாழி-ேம

அ2டவா %கடளI ெவ ளிெவ& ைடயவெளா
டJ யாடவாேவ!
அமல வெதா) விவவன வ-ட
னJ யாடவாேவ!

(66)

-------

ெசானப6 யிப6யி ெலOதினா ெவ ள!வி
( ள!மி ராமதீத
(ைறப67 தாடலா4 சரப;க மா%னி
$ைனன "ைட7தாடலா4

சனிதி L4$ைன யாடலா; கெசறி
சநதி நீராடலா7
தைழகிற வி<வ த2ேசாைல நீழ
சா7(தைக தீ7(விடலா

ெபாDலI திாிCட %ெபாதிய ெவ&மி!
ைடதய;க ெபா7த
L4சிகர ெவ ளி ெபா!பி ராதன
ெபா&றா

பணி7(Oயலா

அனLரணி வைளைச யபதியி லபிைகெயா
டJ யாடவாேவ!
அமல வெதா) விவவன வ-ட
னJ யாடவாேவ!
-------

(67)
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ேமக1 க!;களி* ைக1ெகா2 ெட>1"ெமா!
ெவ2$ைத1 கவளேமேயா
ேவனிேவ

தீபேமா க2ணா6 ேயாெவா&ைற

ெவ ைளவ/ட1 கவிைகேயா

மாக&ப காடவிமட7 ைதயமல1 ைகயி
ைவதா> மமாைனேயா
வாமீ->1 க L ெதாளிகிற வாகாச
வாவியி 2டாிகேமா

பாக ப>(ம% தி/டெபா& றளிைகேயா
பகாிெல ெற2ணிெய2ணி
பாதவ திைகபைத நிவிதிெசய ெவ2ணிேயா
பாாி<ைன வ!திெயறா

ஆக பைட1"மிவ

ேவ26ய ெதலா7த!வ

ளJ யாடவாேவ!
அமல வெதா) விவவன வ-ட
னJ யாடவாேவ!
-------

ேதேன* ெகாைற ராதன றி!%6
ெபா*த( சிறியவ6வ
ேதவேத வாதியகிாீ டெபா* ததிவ
சி&ற6 ெபா&றாமைர

வாேன* ெகா>%6 L=ச1ர வாளகிாி
வ/ட(ணீ நிைற7தாO
வா1"மன ெம/டாத நிைலயிேல நிறிவ
மேனாமணீ வ6வமானா

மீேன* சசிெயன ேப!ன1 கைமெகா<
ேவைளக2 ேடவெசO-
வி2ணி ேலாமைச -மேப பைடதலா
ேமைமெயேனா பைடதாO

(68)
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ஆேன* ெகா6-யத வள6வண; கிவ7
தJ யாடவாேவ!
அமல வெதா) விவவன வ-ட
(69)

னJ யாடவாேவ!
-------

ப7தமி கைல1ேகா/> மா%னி பக7தப6
பயிர காேம/6ெசO
பைணம! ெபா! பாயிர ெதாைகயி
ேம&ப>%ய அேயாதிேவ7த

எ7தவன %7திாி7 திரIேவ/ ைட1"ழ*
ஏமா7( ைமயி!/6
பாயெவO( "!திர "26ைக னேலாைச
இ!ெசவிபட ெபாறாம

வ7ெதா! ைக1களி ெறன=சிைல வைளததா
வ7தபழிைய தவிபா
மாதவதா க2> Lசித ெவ ளிவைர
வரதெனா> 5&றி!7தா

அ7தர (ழ<%ைன வ!திெய றன க!தி
யJ யாடவாேவ!
அமல வெதா) விவவன வ-ட
(70)

னJ யாடவாேவ!
------8. அமாைன பவ

ஒளிU;" ெச1கமணி யமாைன யா/ெடாழி7(
ஒ2%தவ மைனெய>(
ஒ:ெவா* விைளயா> ம:ேவைல ெச;கா7த
ஒபல ெவன=சிவ7த

40

கிளிU;" ைக1கிைட க1கதிெர றி1கிற
கிளமணியமா ைனெபா!வ1
கிரண பனிபைக ெயன1க2> வி>த
ெக2ைட1ெக தி7தக!ைண

(ளிU;" ைம1க2 ெணாளிபாய (ள;கி
(ள;"; கள;கவ/ட=
ேசாம1"ழா ெமன1 க2ேடா திைகப
ெதாைகபட நிைற7(நறI2>

அளிU;" L;"ழ ெசவி-ட ெனனைம
அமாைன யா6ய!ேள!
அயிராணி யயிராணி வாணிபணி கயாணி
அமாைன யா6ய!ேள!

(71)

-------

எமாதி ரதி!3 ெமா1க= $!/6வி>
எாிமணிபட ெந>பா
இரசத1 ெகா6ெயா> (வ1ெகா6 க $&றி
ைவெதன தைழதச6ல=

$மா> க/6= சிவ$ம1 ";க;ைக
(2ெணன வண;கிநி*
$!திமி!தி க க!தி யறியாத சி&ற6
ெதாழெப&ற ெதேபெறன=

ெசமா7( ேப!வைக மீெப!கி வழிய
திைர1கர தாெல>(=
ெசறி"மி ழியமாைன யாட வ:வாட
சிறபி&" %6(ள1"

அமாைன ைவதைக யமாைன ேமIமயி
அமாைன யா6ய!ேள!
அயிராணி யயிராணி வாணிபணி கயாணி
அமாைன யா6ய!ேள!

(72)
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-------

இ!%ழ7 தா ம6 திைடயிைட பதெபய
தி!சிைல!வ ெநறிைவ
ெதறிேவெலன1 க2க

எ;ெக;" ேநா1கிநி

ேற7(ெபா& கா7தள;ைக

தி!மல தனி(ய7 ெதாளிகிற மரகத
தி!ேமனி சலனமிறி=
சீபட வைச(%க ம2ணா7( ைக%ைற
திறபாதில1 கேம&றி

பாிர%() ேமகைல- ெவ வைள- ேமாட
ப/>தாீய மைசய
பDவலா/6 -மல பாைவ- பா;"ற
ப=ைச1கலாப மயிேபா

அ!விெசாாி கயிைலமைல அமாைன வாதிநி
றமாைன யா6ய!ேள!
அயிராணி அயிராணி வாணிபணி கயாணி
அமாைன யா6ய!ேள!
-------

விைசப/ட ைப;கா7த ள;கர தமாைன
மீமிைசப/ட ேபாதி
வி2ப/ட ச1ரவாக ெதா"தி ெயாதன
வி!ெபா> தி!பிவரலா

இைசப/ட L;"%த ெவா2%த நைகவதன
எ)ச7திர விபெமேற
எ2ணி= சேகார;க

ெவ2ணிலா I2ணலா

எனெவ2ணி வ!வெதாபா
திைசப/ட Iபவா வழியினிைட வர
இ7திரனிைள பாநட1"4
ெசOைகெய ெற2ணலா ெமனவாணி (திெசய
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தி!Iள (வைகெபா;கி

அைசப/ட சி&ற6 மைற=சில பாபநீ
அமாைன யா6ய!ேள!
அயிராணி அயிராணி வாணிபணி கயாணி
அமாைன யா6ய!ேள!

(74)

-------

ேமா/டாைம (4$; க!7ெதளி தனி"ட
%ைல1கைடசி மாக C6
%6நா* எ>(ந/ ெடா2ன னிைறதிட
%!(1"! (யி(1

கா/டாIட Cநிமி7 ெத)7 த ளிைல
க*(தைழ7( "ைழவாO1
காெகா2 ெட)7(மதி ய%த%/ க<
கம4N<ைள7 (கதிாீ*

ஈ/டாவ! ெப!பா ெகா2> ப=ைசமணி
ஈ;"ைலெவ2 %த4ெசாாி7
தீறவிைய தைலவண; "வ(ேபா கவி7(
இனதீெச7 ெநநிைரக2

டா/டா> ம ளகிைள மி"பழன வைளைச-ைம
அமாைன யா6ய!ேள!
அயிராணி அயிராணி வாணிபணி கயாணி
அமாைன யா6ய!ேள!
-------

ேவ*
ெபா!3ண! சிவஞான ேதேன! ெபா&கைல
யாறன1 கிைளயமாேன!
வர%தI ெப!;க!ைண யாேற!
மைலயரசி ெப&ெற>த ேபேற!

(75)
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இரIதவி க&பக L;காேவ! எ;"()
நிைற7தா1 கினியவாேவ!
அ! நிதிேய கயாணி தாேய
அமாைன யா6ய!3 வாேய!

(76)

-------

ெகாபைனயா னெமா2 ெட>த
"டதி தடதி மலாிடதி
ெவ$ட மைறகா ளினேம/6
மலேகா/ 6%ைல1 கா/6
ெசப(ம தைளயவி பழன=ேச&றி
வளநா&றி வாைழ தா&றி
அபணில ஊவைளைச தாேய
அமாைன யா6ய!3 வாேய!

(77)

-------

ைபயரவி (யிைலய ேனா> பனிமல
ேதளி! பராவ
(Oயமைற எ;ேகாெவ றர&ற
( 3நீ ெவ ளி வைரறதி
ெமOய6யா தபிறவி மா&ற விவ
வனதினி வ7(தித
ஐயமகி கயாணி தாேய
அமாைன யா6ய!3 வாேய!

(78)

-------

%க7த%த ஊ*பிைற ேவணி %ட;"
வைளயிேல* ச*வாணி
பக7( மைறேத6ய பவானி
பரெபா!ைள ேமIமபி மானி
இகபர ெமலா%தI வாணீ எD;கவிஞ
நாவி<ைற வாணி
அக2ட பாிLரண கயாணி
அமாைன யா6ய! ளாேய!
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-------

பனா3() நாமைறக

ேத>

படநாக வாகழ னாைன
ெபானா> ேத>ெப! வாைவ
2ணா* Nல%ைட யாைன
ெதானாளி ராமெனா> தாைத
ெசாமாாி Uய6 பராI
அனாைன ேமவிய ெப2ணீேய
(80)

அமாைன யா6ய! ளாேய!
------9. நீராட பவ

மாைல1 க!;"ழ ைசவல நிகபமணி
வா"ைழக

வ ைளெயாப

வா %க ப;ேக!க ெபா!வ ைம1க2க
மடெந>; "வைளமான

பாைல ெபா!7(நைக ெவ2%த %றதர
பணிமிட* பணிலேமOப
பவளவித "%த; க>ப படா%ைலக
ப&ப%கிழ;க

ைரய1

ேகால1 "*4$ழி ெயா);"ப> உேராமநிைர
ேகாகனக நாளமாக1
ேகாைதய ெந!;கலா ெலா)"தீ னமல1
C/டெமD அவகந>வி

காைல= ெச);கமல வா %க தனேம
க;ைக நீரா6ய!ேள!
கயாண $7தர1 கடI/ ெப2அ%தேம!
க;ைக நீரா6ய!ேள!
-------

(81)
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$&றெமா> த7ைததா யிைய ெயா!தைன=
Nலா-த1 கடIைள
(ாிய (ாியாதீத ெமா1க1 கட7தி/ட
ெதாைலயா ெமைலெவளியி

"&றமி "ணதைன1 Cவிள வனதைன1
ெகா)மலர !=சைனெசOவா
ேகாத&ற மா%னிவ ேவ2ட& ெற26ைர
ெகாழி(= ெசழி(வரலா

அ&றமி சிறைடய ெவ ளிவைர யாதியாO
அ ளி1ெகா

ெவ ள!விநீ

அைலகடைன நதிவைரயி லாறிட (&பவி(
அ6யவ1 க! ாிதலா

க&றவக

வரநதி ெயன(தி1 கெப&ற

க;ைகநீ ரா6ய!ேள!
கயாண $7தர1 கடI/ெப2 அ%தேம!
க;ைகநீ ரா6ய!ேள!

(82)

------ேவ*

ஒ!நா

ஒ!ேபா( ஒ!கண வி/ெடாழியா தி!1"() %மலத

உ ள த)1" றத)1" ஒ1க1 க)வி ஊழிெயD
ெப!நா

ெதாைல7(7 ெதாைலயாத பிற மிற தனிதீ7(

ேபரான7த1 கட @கி பிைழதீ ேடறத ைழதப$7
த!நா2 மலரா மைறகாணா= சரணா யைத அ!=சி(=
ைசவசமய7 தைலநிற தைகைம ய6யாகைள நயன1
க!ணாநதி நீரா/> மைம க;ைக நதிநீ ரா>கேவ!
கயாணி தாO ெவ ளிவைர1 க;ைக நதிநீ ரா>கேவ!
-------

(ைப %61"4 சைட%6யி ேசாம1 ெகா)7( மார%த
ெசாாி-; க!ைண தி!ேநா1" $!திபயி "4சித தா3
ைபெபா இைம1"7 தி!ேதா> ப;ேக!க1 ைக=$ட ம)I
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பயி<7 தன1"4 ேச!ெமன பாதிப6வ ப"( பறி1
ெகாைப %டெவ2 பிைற1கீ&ைற1 ெகா2> ெப&ற ெத)7த!3
ெகாைற= சைடெய ெப!மாைன1 "பி/ 6ைற4சி1 "டவைளE
கைப நதிநீ ரா>மன க;ைக நதிநீ ரா>கேவ!
கயாணி தாO ெவ ளிவைர1 க;ைக நதிநீ ரா>கேவ!

(84)

-------

அனமா>ம க*ைற வாயி ற;கி ற;Cாி !/படல
அைனயக!; "7தள ப7தி யைச- ப$4ைசவல நிகப
மிDலாI தன1"ட;க

மித1 "ட;க

ெமகா7த ள;ைக1கதி வைளக

ெபா!வமல

ெவ ைள வைளக/ ெகதிெராப

ெதDலாI விழி= ேசலா ெச4ேச ெவ!வ பா&கட
திைரேதா*7 ேதா* ெச)4 ெச7தி!1 "ழாேபா %!1கிதவாO1
கனிமாக

ைட ெந!;க1 க;ைக நதி நீரா>கேவ!

கயாணி தாO ெவ ளிவைர1 க;ைக நதி நீரா>கேவ!

(85)

-------

$!தி= ச(மைற ஒெக) ம*" ெசா&றமி பயிட%
(* ெபாமறி நடன4ெசO மட7ைதயN ெத!I ெபாிேயா
க!தி பணி-; கடIள விழI கனிய காைளயத
க6மண %ர$ கற;" %ழ1" கழனி (ழனிக3
பாிதி1 கதிமைற ேசாைல-() மாைல ப7தி-() %7(ன
பமல ேராைட-() ெமமல வழிேத பாOநதி- ெபாதி-()
ம!த தமிநா 6னி( ர7தவ

வரநதி யா>கேவ!

வைளைச நக கயாண சI7தாி வரநதி யா>கேவ!

(86)

-------

நி*பறி( ெந>;ெகா6 வ ைளயி ெந/6 "த/6மண
நீல1"வைள ய!க ேள"% ென/6த வி/ெட)ேத
%றிகட7( க!;கவாி கண%கி ைரய= ெசறி-()
%டIபலவி அ61"ள >1கிய %/கனி ெந1"ைடய=
ெசற6ைவப= ெச4$ைள ெகா/6ய ேதற சி*கா
ெச!த பைன%ைல ெகா/6யபா<7 திைரஎறிய பா-()
மறபழன ெதனா> ைடயவ

வரநதி யா>கேவ!

வைளைசநக1 கயாண சI7தாி வரநதி யா>கேவ!
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47

-------

இனமாO ைவதெந> ப)ேவணியி ேலறிெய)7 (றிெதா/>
இ/டகயி&ைற ெநகி(1 ைகயி எ>தெச)7 தயிைர1
கனமா I2>ெத வி/6யிற;"; காைலயி மழவிைடேபா
க2>பி6 (ரேலா> பிணி(1 க/61 க வெனன
தினமாட1 "டம;ைகய ெச;ைகயி மதா ெமா(2>
சி&றாO பா6யி ெநOமண மாறா=ெச பவள1கனிவாO
வனமாைல தி!மா<1 கிைளயவ

வரநதி யா>கேவ!

வைளைசநக1 கயாண சI7தாி வரநதி யா>கேவ!

(88)

-------

கானவிேநா தாிடபிாி யாதக!; "யிேல! மயிேல!
ைக1களி யாைன%கதைன Qறேதா கனிமட பி6ேய!
Xனபேயா தரLதர ேம7திய ெப2ைமயி ளபி6ேய!
பிரணவப4 சரமனிய வனபி

ைளயிள; கிளிேய!

ேமானதியான சமாதிெசO மாதவ %&* தவேபேற!
%(மைற %&றிய உபநிடத (%)த வி)ெபா!ேள!
வானதியாக %ழ;" ெந>7திைர வரநதி யா>கேவ!
வைளைசநக1 கயாண சI7தாி வரநதி யா>கேவ!

(89)

-------

2டாிக தி<வ7( வதி7த ெபால4சிைற ேயாதிமேம!
2ணியL ரணந2 ணியேவத ராதனெமO ெபா!ேள!
அ2டக

ெகா2டவி டாOதவிர ப!கார% த1கடேல!

அ;கசD1" வர;க

ெகா>த அ!/ெபா! ளாகரேம!

வி2டல%/> ெந>4சிக ரதினி மிெபாதிய ெபா-
ெவ ளிவ ைர1"ளி ( ள!வி1"ட ெவ2பணில4 ெசாாி-
வ2தரள; கைளவ2 ட>7திைர வரநதி யா>கேவ!
வைளைசநக1 கயாண சI7தாி வரநதி யா>கேவ!
---------
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10. ஊச பவ

விாிகிற ெத ெளாளி பவள1 ெகா);கா
ேம/ட ேகாலவயிர
வி/டதி /டவட ெம2ணிலா ெவ2ணிலா
வி)(வி/ ெடன51கி=

ெசாாிகிற "ழவிெவயி மழகதிெர றி1கிற
$டமணி பலைகமீதி
ேதா&*நி ேதா&றம பாிதிம2 டலமிைச
ேதாறவ!4 ேசாதிேயOப

திாிகிற கயெலன பிறகிற (ைணவிழி=
சிைலMத காியC7த
ெச7தாமைர ெபாநி றா/ட ெவ2டாமைர=
ேசயிைழ(தி பயிமவா

ாிகிற ெமOதவ ெமனெப&ற கனிமயி
ெபாVச லா6ய!ேள!
ெபா&!1 ெகா2டக யாண$7 தரவ
ெபாVச லா6ய!ேள!
-------

ஒ)ெகாளிய மாணி1கமணி %கபிைட ெவளியி
ஒ ெளாளிய Uணிர2>
உதயகிாி அதமனகிாி யிைசய விைடவி/ட
ஒளிெகா பாி ேவடெமாப

வி)ெதன பிறகிற தரளவட நிலவாக
ேமயமக]1 "ழா;க
ெவ2தார ைக1கண ெபா!வெபா மானந>
விரIெபா& பலைகயிேம

பழ"மி ன%தவ6 வானநி ேதா&றெவ2
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பனிமதி1 கடIெளாப
பதத4 சிதா7த கார4$ !/6ெமO
பரமாMLதி விைளய

)ெகா)" "ப1க தப%ைல யனேம
ெபாVச லா6ய!ேள!
ெபா&!1 ெகா2டக யாண$7 தரவ
ெபாVச லா6ய!ேள!

(92)

__________

பா;கி பரமல ாிலா மேலநிற
ைப;ேகா/ டேசாக ெம;ேகா
பாலவிழி யழனா தாப/ட பா>
அபைட மத ப/டபா>

தா;க படாெதன தவநிைல ாி7(நி
சரணா ய;க

த)வி

த2மல ெசாாி7தி/ 6ர2ட* கல&ற
தைகேபா சர2 சிவப

நீ;கப டாதெபா& சிைறவ2> ப2%ரல
ெநOத நைறE& ெற>(
நிைறமல ெரன1க;" Lதி/ட மிமினிக
நிைறச7தன= ெச);கா

L;க&ப கத!நி க1"வைள ைச1கிைறவி
ெபாVச லா6ய!ேள!
ெபா&!1 ெகா2டக யாண$7 தரவ
ெபாVச லா6ய!ேள!
______

க;"ம; "படல மைனய"ழ சாிதர1
க)நீரல; கலாட1
காவிவிழி ேபாராட வ ைள ெபால;"ைழ
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கல7(ெபா ேனாைலயாட

(;கெவ; க/ெசவி (தி பணா%6=
$6ைகமா மணி"யி&*
$6ைக= ெச)7ெதாட (ைத7தாட மரகத=
ேசாதிெவயி 5சியாட=

ச;"ச; கதிைட -யித ெவ2%தி/ட
தனIத ாீயமாட=
ச(மைற-() %ைறயி >7தா

சிலபாட=

சடா%61 காடளாவி

ெபா;"க; ைகனித ெந4Nச லாடநீ
ெபாVச லா6ய!ேள!
ெபா&!1 ெகா2ட கயாண$7 தரவ
ெபாVச லா6ய!ேள!
_________

வழி-4 ெச)பவள ெவ&ெபD ெவ ைளவிைட
வ ளைல தனிபராவி
வழி%த தைலைம ேயாாீேட *த&காக
மாபகீரத னைழப

பழி-; ெகா>7( ய!நீ;க ப$ெபா&
ப!பத= சாரவா!
ப2ணவக

(திெச-7 தீதிைக க>1"

பைன1ைகயி வைள(நிழைல=

$ழி-; கட1களி* பி6ேயா> C6
(ைள7தா> வ/டம>ைவ=
$&*7 தர;க1 க!;கட எனதின7
( ள!வி ெபாD%(

ெபாழி-7 தட4சார ெவ ளி1கிாி1 கிைறவி
ெபாVச லா6ய!ேள!
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ெபா&!1 ெகா2ட கயாணி$7 தரவ
ெபாVச லா6ய!ேள!

(95)

_______

உ!வ ெப!பலைக யி!விைன1 காெந4ச
உயவி/டமாைச வடெம*
ஒழியாம ெலளியேன ேபா-வ7 (7திாி-
ஊசலா/ெடா ழி-வ2ண

"!வி சிற7தநி ெமOெமாழி யிடதிநி
"ளிக!ைண வடமிைச(1
Cறாிய தானதவ மி!கா< நி*விெய
ெகா6யெந4ச பலைகயா1

க!வி படாதவைக ப!வ ப>திநீ
கா1க1க! திெல2ணி1
கடI மா மைறநி* %ைறயிட வதீத
கல7(நி! வாணெவளியி

ெபா!வ&ற ஞான;ெகா )7(பட ெகா3ெகா
ெபாVச லா6ய!ேள!
ெபா&! ெகா2ட கயாண $7தர வ
ெபாVச லா6ய!ேள!
____

க!மிட& றால7 (3பதிாி Nல
கபால;கர திலைசய1
காேகாதர ப/டெந/ >யி ப=சைட1
க;ைகநதி ெபா;கிவழிய

அ!கினி கி2கிணி= சி*கெல ன1கிட7(
அ!மைற பDவலாப
அளவ&ற கடIளத %6விDேமா %6விறி
ஆன7த நடமிய&*
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பாிர= சீற6 ப(மதி லாற6
பறைவைய நிகத7தி
பழவ6ய ெதாழவ!

பழ;க!ைண நாயக

பழ7ேதவ மாைலN/>

ாி"ழ க&பக L;காம வெச
ெபாVச லா6ய!ேள!
ெபா&!1 ெகா2ட கயாண$7 தரவ
ெபாVச லா6ய!ேள!

(97)

______

ஒகிற நாமைறயி உயகிாிைய ஞானெமன
ஓ(ெபா& ^ணநி*வி
உபநிடத வி/டதி வி7(நா தபாச
ஒ&றிதிைச( நிலெவ*

இலகிற ஓ;கார வ/ட ெப!பலைக
இ/டெபா Vசேலறி
இனிதி !7தா> %ேசாதி தி!1ேகால
இளஞாயி* தயேமOப

மகிற ெத 3ன ( ள!வி ெவ ளிவைர
வாO%கி ற;"சார
வாயில" மாணி1க ெவ&1கி ட7த7(
மரகத1 கிைளகிைள(
ெபாகிற வி<வ= ேசாைலயி ேகாலமயி
ெபாVச லா6ய!ேள!
ெபா&!1 ெகா2ட கயாண $7தரவ
ெபாVச லா6ய!ேள!
------

ேச[ட ளாIம7 தாகினி= ெச4சைட=
சிவபிரா சிதாய
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தி2Lச லாடவ2 6ன@ச லாடநைற
சி7(ம7தார மண%

ேகா[ெட )பிைற1 கீ&ற%த @&*
"ளி7தைப ன<மாட1
"ைழக3 வைளக3 மிைழக3 ெமதி7தாட
ெகா2டாட ெவாளி!வயிர

U[>ப= ைசபேச எ* நிறி!=
ேசாதிநிற @சலாட
(;கமைல யரசமணி %றி றதிெலா!
ேதாைகநி றாடேபால

L[சலா >படா %ைல1 கIமாாி
ெபாVச லா6ய!ேள!
ெபா&!1 ெகா2ட கயாண $7தரவ
ெபாVச லா6ய!ேள!
_____
ேசேலாக !;க2 சிவெபா)" பவளேமா
ெச:விதெழன= ெச:விC
ெதOவ பிணா1க வாO ெத ள%த %2டவமர
சித4சிறப %னா

ேமேலா க மாமைற %ழ1க4 ெசய1க&பி
ேமைனயரச பிற;"
ெவ&பி& "7(ந தி!ம;கல L/>
ேம!வைர விறபா&

சாேலாக சாமீப சா\ப சா-=சிய
சகலபத%7 தைழத
தசரதவிரா மீ=$ர ெப!7 தீதிைக
த2ண!வி ெவ ளிவைரயா

Lேலாக கயிலாச கிாியி<ைற வாOவாழி
ெபாVச லா6ய!ேள!
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ெபா&!1 ெகா2ட கயாண $7தரவ
ெபாVச லா6ய!ேள!
------கைடய கயாணியைம பி ைளதமி ),
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