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Source:Source:Source:Source:    

பல வி��வா	க� இய�றிய 

ப	னி� சதக� திரா�� 

இத�� ப	னிர�� சதக�க� அட�கி��ளன 

வ�ைல பால !ரமணிய$ அவ%களா� பாிேசாதி'க! ெப�ற� 

பதி!பிட$ பி. இர�தின நாயக% அ�� ஸ	+, ெச	ைன -1 

பதி!,ாிைம, விைல -. 6.00 

.த� பதி!, 1940, இர�டா$ பதி!, 1948 

----------- 

/ம� உப !பிரமணிய% மரபினராகிய 

ப1'கா !,லவரவ%க� இய�றிய�ளிய 

ெதா�ைடம�டல சதக$. 

ெச	ைன : மதரா+ ாி!ப	 அ2சிய3திரசாைலயி� 

பதி!பி'க!ப�ட�. 

1913,   விைல அணா 2 

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

ெதா�ைடம�டல சதக�ெதா�ைடம�டல சதக�ெதா�ைடம�டல சதக�ெதா�ைடம�டல சதக�....    

 

உ - சிவமய$. 

ெதா�ைடம�டல�ெதா�ைடம�டல�ெதா�ைடம�டல�ெதா�ைடம�டல�....    

 

'ேவழ.ைட�� மைலநா� ேம த'க 

ேசாழவளநா� ேசா5ைட�� - 6ழிய%ேகா	 

ெத	னா� .��ைட�� ெத�ணீ% வய�ெறா�ைட 

ந	னா� சா	ேறா �ைட��." 

 

எ	5 ஔைவயாரா� ,கழ!ப�ட இ3த நா� கிழ'ேக கட:$ ேம�ேக பவள 

மைல�$ வட'ேக ேவ�கடமைல�$ ெத�ேக பிராகி நதி�$ எ�ைலகளாக;ைடய�; 

இத�< இராஜதானி கா>சி,ர$; இ3நா� 6%வகால�தி� ேசாழநா�ைட2ேச%3த�; 
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(கப�1ன��2 ேசாழ	 நாகேலாக> ெச	றகால�திேல நாகக	னிைகைய மண$ 

,ாி3� அவ� வயி�றிேல பிற'<$ ,�திர�'<� தன� நா�1� பாதி ெகா�!பதாக 

வா'களி�� மீ�டா	; மீ?$ேபா� நாகக	னிைக ,�திரைன ய�!,வ 

ெத@வாெற	5 வினவ, அவ	 ெதா�ைட' ெசா1ைய அைடயாளமாக' க�1� 

ெத!ப�தி ேல�றிய�!ப' கடைவ ெய	றா	; அ@வாேற அ!,த�வ	 ெதா�ைட� 

தைழ ப��தி'ெகா�� அைலகளா� ெச:�த!ப�� நாக!ப�1ன� �ைற ைப 

யைட3தா	; ேசாழ	 அவிைன வள%�� இ2 நா�ைட! பிாி�� அவ�'<' 

ெகா��� ெதா�ைட பா	 எ	�$ ெபய�$ .1 �$ A�1னா	; ெதா�ைடமா	 

ஆ�டைமயா� இ� ெதா�ைட ம�டல$ எ	�$ ெபய%�தாயி�5; இ� 

ெந��கால$ உபநாடாக ;$ சிலகால$ தனி நாடாக;மி�3� ெப�$,கC 

பைட�த�. இ3 நா�1ேல தி�வ�?வ%, க2சிய!ப சிவாசாாிய%, <கேனாிய!ப%, க 

ப%, பாிேமலழக%, ஒ�ட'E�த%, இராமாFஜ%, ேச'கிழா%, இர� ைடய%, 

அ�ணகிாிநாத%, பவண3தி, ப1'கா !,லவ%, அ!ைபய தீGித% .தHய 

வி�வசிகாமணிக?$, அதிகமா	, க5!ப	, சைட ய!ப	, மணிக�ட	 .தHய 

மஹாபிர,'க?$, உ�தம <ண� தா� சிற3த அரச%க?$ இ�3� 

விள�கினெர	றா�, இத	 ெப�ைமைய அளவி��ைர�த� E�ேமா?; இ�தைடய 

இ3நா�1	 ெப� ைமைய! ப1'கா !,லவ% இ� ெதா	ைடம�டல சதக�தி� 

விாி� �! பா1யி�'கி	றன%. 

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

சிவமய$. 

இ!"லாசிாிய� சாி�திரஇ!"லாசிாிய� சாி�திரஇ!"லாசிாிய� சாி�திரஇ!"லாசிாிய� சாி�திர�#றி���#றி���#றி���#றி��....    

 

இ�ெதா�ைடம�டல சதக> ெசJத ,லவ%, /ம� உப !பிரமணிய ெச	5$ 

ேசைன�தைலவ ெர	5$ ெசா�லாநி	ற ெச�<' த%மரபி� ேறா	றி, 

சிவா�'கிரக�தா� தமிC'கைல .K�$ பயி	5, ெதJLக$ விள�கிய 

ந�வா'கிைன! ெப�5, சித$பர�தி� / சபா நேடச% ெபா�பண$ ஐ3� 

ப>சாGர!ப1யி� ைவ�த�ள'ெகா��, அதனா� ப1'கா !,லவெர	5 ெபய% 

ெப�றவ%.  

------------- 
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வழிப  கட%& வண�க�வழிப  கட%& வண�க�வழிப  கட%& வண�க�வழிப  கட%& வண�க�....    

அ5சீ%' கழிெந1ல1 யாசிாிய வி��த$. 

 

ெகா�டைல நிக%'<$ ேவளா� <1ெயா� தழீஇய ெதா�ைட 

ம�டல சதக3 த	ைன வளைமயா	 வ<!பத�<! 

,�டா FதH ர�� ,யமிைச யி�3தி ர�� 

<�டல நிகாி ர�� <மாைர வண'க> ெசJவா$. 

 

"("("("(....    

க�டைள'கH��ைற. 

 

சீ%ெகா�ட க2சி� தி�ேவக$ ப�தர	 ெச�வ.'க� 

கா%ெகா�ட .$மத� ைத�கர3 தா�கி' கடவிகட! 

ேப%ெகா�ட ச'கர! பி�ைளைய� தா	 ெப�ற ேபறதனா� 

வா% ெகா�ட கீ%�திபைட�தத	ேறா ெதா�ைடம�டலேம.   (1) 

------ 

ேம�ேகா�. +கா3த$. 

கHவி��த$. 

 

"திகட ச'கர2 ெச$.க ைட3�ளா	 

சகட ச'கர� தாமைர நாயக 

னகட ச'கர வி	மணி யா;ைற 

விகட ச'கா	 ெமJ!பத$ ேபா�5வா$." 

 

ேசவ1 ெசJவ தறியாத மாவH .	,ெச	5 

Nவ1 ேவ��3 தி�மா	 ம�கனி$ N;ல<� 

காவ1 யாக ெவா�தைல ேமவிய கா>சி,ர 

மாவ1 ேம;$ ெப�மா	 பதிெதா�ைட ம�டலேம   (2) 

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

 

ேம�ேகா�. +கா3த$. 

ஆசிாியவி��த$. 

“ழவி� .க�க� ேபா�றி .க$ெபாழி க�ைண ேபா�றி 

யாவ�3 �தி'க நி	ற விரா5ேதா� ேபா�றி கா>சி 
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மாவ1 ைவ<> ெச@ேவ� மலர1 ேபா�றி ய	னா	 

ேசவ: மயி:$ ேபா�றி தி�'ைகேவ� ேபா�றி ேபா�றி." 

 

கயிைல�� க2சி�$ வி�ேகா ல.த� கK'<	ற.$ 

பயி�வH தாய.$ பாA� ம2சி5 பா'க.ந� 

லயிைல�$ வ�ல3 தி�ெவா�றி O� மரசிH� 

மயிைல� மீச	 மகிC3தத	 ேறாெதா�ைட ம�டலேம.   (3) 

-------- 

 

ேம�ேகா�. 

க�டைள'கH��ைற. 

ஈணா� 1ர�� மைலநா�1 ெலா	5 ெகா� ேகKைவைய 

வாணா�Q ேர$ந� நா�ெடK N	ெறா	ைற3 தா$வட'கி� 

ேசாணா� ெடா� R�5� ெதா�Sெற	 ேறா%வ% �?வ�ெதா	5 

நாணா�1ய ெதா�ைட ந	னா�1 லாைற� தி�நகேர." 

 

தி�!பதி'ேகாைவ. 

ஆசிாியவி��த$. 

"த�ணா% த� டைல!பாதி ாி!,HO% .�Q2 

        சா$,றவா% பன�கா�T% தி�வாமா� Uேர 

ெய�ணார� ணாமைல� ந�நா�1 H�ப� 

        திர�டா< மி!பாேல ச$பேம� றளிவி� 

க�ேணா�< மதிெலா�கா3 த	றளியேனக 

        த�காவ த�க2சி ெநறி'காைர' காேட 

��ணா� <ர�கணி.� ட3தி�மா கறேலா� 

        U%வ	 பா%� தா	 பன�கா�T%வலமா� ேபேற." 

 

இ�;ம�. 

 

”ஊறHல$ ைபய�ேகா�T% வி�ேகால மால�கா 

        இய%பாA% ெவ�பா'க� க�ளி�காள�தி 

மாறிறி� ெவா�றிO% வHதாய$ பாH 

        வட.�ைல வாயி� ேவ�கா� தி� மயிைல 

Lறிறி� வா	மிO% க2Aரா ல'ேகாயி 

        Hைட2சர�க K'<	ற ம2சி5பா' க$ேம 
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மாறிறி� ல'கைரேய யாசிHெதா� H�$ைப 

மாகாள3 ெதா�ைட ந	னா� ெட�ணி	 .!பா னிர� ேட." 

 

இைள�ெதK ெவ�பிைற யா%க2சி ேயக$ப ாி	ன�ளா� 

விைள�ெதK நாH ெலா�ம�3தா:$ வில'காிதாJ 

.ைள�ெதK$ ெபா�சிக ர$ேபா: ம$ைம .ைல�தK$,$ 

வைள�தK$,$ ெப�றி�!பத	 ேறா ெதா�ைட ம�டலேம.   (4) 

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

 

ேம�ேகா�. 

கா>சி!,ராதன ,ராண$ : ஆசிாியவி��த$. 

 

”ம�ைகநா யகி த	 வாிவைள� தK$,$ 

        வளாிள .ைலெசJத  வ�$ 

ெகா�ைகநா யக.� க��க� ��ள' 

        <றி!,ட ன�<வாJ ேகாேவ 

சி�கநா யகமா யி�3தநா ரணைன2 

        சி$,ளா யட%�தேச வகேன 

க�ைகநா யகேன க$பேன க2சி' 

        கட;ேள கா'<நா யகேன”. 

 

ேசணா% கK< பழ<ெதJ Lக2 சிற!, ம	றி 

ேயணா�$ 6த� ெகா�ேபா வ�ம	றி ெய�ணிெறா�சீ%' 

காணா� கா�ப� க2சியி ேலெய	5 காசினிேயா% 

வாணா ளள;3 �தி!பத	 ேறாெதா�ைட ம�டலேம.   (5) 

----------- 

ேம�ேகா� : தி�வாசக$. 

 

"பி�� ேந%பட ம�  ம3த ெப�3� ைற!ெப�$ பி�தேன 

ச�ட ேன%பட வ3தி லாத சழ'க ேன�ைன2 சா%3திேல	 

சி�ட ேனசிவ ேலாகேன சி5 நாயி ��கைட யாயெவ� 

க�ட ேனைன� மா�ெகா� வா	வ3� கா�1 னாJகK' <	றிேல.” 
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நீடா% �ளப மணநா5 க2சியி னீலெமா	5� 

ேகாடா விள'ெகா� ேச%நீல ெமா	5� <ல;,க 

ேழடா%  ைனயி	 மல% நீல ெமா	5ம� ெற!ெபாK�$ 

வாடாம� கா�ட;$ வ�லத	 ேறாெதா�ைட ம�டலேம.   (6) 

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

 

ேம�ேகா� : ேநாிைச ெவ�பா . 

 

”நீல மைழ.கிேலா நீலமணி' <	றேமா 

ேகால நிைற3த <ைரகடேலா ேசாைலயிள� 

காயா வனேமா கKநீேரா க�ணம�ைக 

மாயா ;ன �வ1வ$." 

 

கா>சி!,ராதன ,ராண$. 

"எ3நா? ெமா� ைனயி H3திரநீ ேல!ேபா� மல%3ேத ேதா	5$". 

 

6தவ> Aத .தலாக நி	ற ெபா�$பி�ச3த 

பாதவ$ ேபா	 மி'க ேவளாள% த�கிய பா	ைமயினா 

லா தவ> ACத� ப� ேகா1 ேதச மைன�தி�மா 

மாதவ> ெசJதத	 ேறா தமிC ேச%ெதா�ைட ம�டலேம.   (7) 

---------- 

 

ேம�ேகா� : பஃெறாைட ெவ�பா. 

 

"ைவயக ெம�லா� கழனியா ைவயக��2 

ெசJயகேம நா�றிைச�� ேடய�க� ெசJயக�� 

வா	 க�$ேப ெதா�ைட வளநா� வா	 க�$பி	 

சாேறய3 நா��� தைலO%க� சாற�ட 

க�1ேய க2சி! ,றெம�லா� க�1�� 

டாேன�ற மான ச�'கைர மாமணிேய 

யாேன �றா	 க2சி யக$." 

 

இ	�$ ,கCகி�க ேவா%பழி' காம� ெறKபதி	ம% 
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�	�3 தழ�,' ெகாளி�தெத� லா> � தி!ெபா�ளா 

�	�$ ,ாிைச� தி�வால� கா�1 �ைரபதிக 

ம	�3 தமிழி� வ<�தத	 ேறாெதா�ைட ம�டலேய.   (8) 

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

 

ேம�ேகா� : தி�'கைட' கா!,. 

 

"�>ச வ�வா�3 ெதாKவி! பா�$ வKவி!ேபாJ 

ெந>ச$ ,<3ெத	ைன நிைனவி! பா� .ைனந�பாJ 

வ>ச$ ப��ெதா��தி வாணா� ெகா�?$ வைக ேக� 

ட> $ பைழயX ரால� கா�ெட$ ம1கேள." 

 

க�S% க�ைண' கட�ெறா�ைட மா	ைக' கடாசல �ைத�, 

த�S� .�ைல' ெகா1த�� தா�ெகா�ட த	 ைமெய�லா$, 

ப�S�> ெச>ெசா� றி�.�ைல வாயி� பதிக>ெசா�ல, 

ம�Sழி கால. நி�பத	 ேறாெதா�ைட ம�டலேம.   (9) 

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

 

ேம�ேகா� : தி�!பா��. 

 

"ெசா�ல�$ ,கழா	 ெறா�ைடமா	 களி�ைற2 

        ACெகா1 .�ைலயா� க�1� 

ெட�ைலயி H	ப மவ	ெபற ெவளி!ப� ட�ளிய 

        விைறவேன ெய	5 

ந�லவ% பர;3 தி�.�ைல வாயி னாதேன 

        நைரவிைட ேயறீ 

ப�கைல! ெபா�ேள ப��ய% கைளயாJ 

        பா பதாபர>  டேர." 

 

இர�ைட!,லவ%க� பா1ய ஏகா$பரநாத�லா. 

".�ைல' ெகா1த��த NU�$." 
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ந	க�ைம யாக வயா;�ற ேநாJக�� நாடாிய 

,	க�ைம ேநா'கி�> ச�5 ெம� ணாெதா% ,லவ�'கா� 

த	க�ைம AH .�கினி� ேசாறி�ட த	ைமயினா� 

வ	க�ைம ெசJய;$ வ�ல த	 ேறாெதா�ைட ம�டலேம.   (10) 

---- 

 

ேம�ேகா�.: இர�ைடயாசிாிய வி��த$; மட'<. 

 

"ப	றிேகா�Kத ந3திெவ�பனி�, 

        பாரெவ�பிைன ய�'கிலா	 

    பாண	 ெவ$பிண ெம��தவ	 ெகா1ய 

        பாண	 ெவ$பிண ெம�'கிலா	 

ெச	5ந	 .ைளைய வாாிேனா	 ,திய 

        தி�க� ெவ� .ைளைய வாாிலா	 

    ெச�1 த	பழி தவி%�தவ	 பாி; 

        ெசJ� ெப�பழி தவி%'கிலா	 

அ	5 AH.� க	னமி�டவென 

        ன	ைன E	.� களி'கிலா	 

    அ�ைகயாடரவி	 வாயிH�டவென 

        ன�<லாடா; தீ�டலா	 

ெவ	றி நிேம;ெதாைட யாைட சீறினவ 

        ேனமியாைடய� கீறிலா	 

    L5லா;தமி ழாைறேம;பா 

        ேம+வா	 ,த�வ ென�லேன," 

 

Lறா ாிைச� நைச�$வ� ேலாாி3த ேம	ைமச�5� 

ேதறாத ேபாதி� ெச!,வ ரா�வைர� தி�,ய�ேத 

ேபறான பாண	 பிண> ம% ேதவ�$ ெப�றிெகா�ேட 

மாறாத கீ%�தி பைட�தத	 ேறாெதா�ைட ம�டலேம.   (11) 

 

------- 

 

ேம�ேகா�. 

”பாண	 ெவ$பிண ெம��தவ	." 
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  (இதைன 

ேம�கா�1ய ப	றிேகா�Kத ெவ	�$ பாடH� கா�க.) 

 

ெகா�கல% மாைல�� க�லாJ வி�ம	, ெகா�ெடறி3தா 

H�கல ராJவி�� க�லா ன�ெம	ப தி	றறி3ேதா> 

ெச�கH னாெலறி3 ேதசிவ னா%பத> ேச%வ%ச�க 

ம�ைகயி	 ேமவிய சா'கிய னா%ெதா�ைட ம�டலேம.   (12) 

---- 

 

ேம�ேகா� : தி��ெதா�ட�ெதாைக. 

 

"மறவா� க�ெலறி3த சா'கிய%'< ம1ேய	." 

 

,ராண சார$. 

ஆசிாியவி�3த$. 

 

"ச�கம�ைக வ�ேவளா� டைலவ%கா>சி2 

        சா'கியேரா 1ைய3 தவ% த3 தவ5> ைசவ� 

��கமH ெபா�?.ண%3 த3த ேவட3 

        �றவாேத சிவH�க3 ெதாKேவா% க�ேடா 

ர�கமல% தி�ேமனி யK3த2 சா�தி 

        யம�நா� மற3ெதா�நா ள�3தா ேதா12 

ெச�கெலறி3 தி�மளவி	 மகிC3த நாத	 

        றி�வ�ளா லம�லக> ேச%3� ளாேர." 

 

ெத�ள� ெதளி3தவா ெசJத'க ேதா%.ைற ெசJயிைலயா 

ெவ�ள� தைனமைல ய�தைன யாெம	ப தி	றறி3ேகா 

.�ள� காிய ெதாைடயாைட கீறிய ெதா	5ெமா� 

வ�ள� றைகைமெயா ெடா��ள தா�ெறா�ைட ம�டலேம.   (13) 

---------- 

 

ேம�ேகா�. 

”ெவ	றி ேம;ெதாைட யாைடகீறினவ	." 
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  (இதைன�$ 

ேம�கா�1ய ப	றி ேகா�Kத ெவ	�$ பாடH� கணக.) 

 

தாயி� ந�ல தைய�ைட ேயா%க டம�டல$ 

Lயி�> ெசJைக வி�வ% ெகா�ேலா த�க� ெமJ$.K�3 

தீயி�$ LCவ% .�கி�> ேசாறி��2 சீறரவி	 

வாயி�� ைகயி� வாரவ% கா�ெடா�ைட ம�டலேம.   (14) 

 

ேம�ேகா� : வி��த$. 

 

"�ைளயி�ட .�ெளயி� றாவி	 வாJ .ைழயி� 

55�தி�டவநர�தினா�." 

 

ெகா2சக'கH!பா 

"மாேற ெசJமரவி	 வாJ தீ�ட ;$பய3� 

ேபேற மணி�தவ! ெப�ற<ல ெம	னாம 

Zேற பர�ைதய%க ?	 வாயி� ைவ�த <றி 

யாேற	 கள3ைத யழக! ெப�மாேள." 

 

மீனவ% நா�1�> ெச$பிய% நா�1�$ வி�லவ% ேகா 

னானவ னா�1� மி'கெத	 பா%களதிசயேமா 

ேகானவ னா�1$ .ைளய. தாகி� <லவ .தா% 

வானவ% நா�1� மி'ச	 ேறா ெதா�ைட ம�டலேம.   (15) 

-------- 

 

ேம�ேகா�. 

,ராண சார$ : ஆசிாியவி��த$. 

 

"ம	னியேவ ளா� ெடா	ைம யிளைச மாற% 

        வ5ைமயா :ண;மிக மற3�ைவகி 

�	ன�க� ளி�� மைழயி :�1 ேவ�1 

        �$ப%பிரா னைணயவய :K� வி�த> 

ெச3ெந	.ைள ய.�மைன யலகா லா'கி2 
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        சி5பயிாி	 கறிய.� தி�3த2 ெசJ� 

ப	னல� .ணவ�3த� ெகK3த ேசாதி! 

        பரேலாக .Kதா�ட பா	ைம யாேர." 

 

சாJ�தி� டவ%'<� தி�ேமனி .	ைகைய2 ச3தனமா� 

ேதJ�தி� டவ%'ெகவ% ேநெர	ப ரால�க> ெச3தழH� 

ேறாJ�தி� டவ�'<2 ச%வா�க .3திாி U�படேவ 

மாJ�தி� டவ%'காி ேதாெவளி ேதாெதா�ைட ம�டலேம.   (16) 

-------- 

 

ேம�ேகா�. 

ேச'கிழா% ,ராண$ : ஆசிாியவி��த$. 

 

"மா5ெகா� பைழயX% நீH ெசJத 

        வ>சைனயா� வணிக�யி ாிழ!ப� தா�க� 

Eறிய ெசா� பிைழயா� �ணி3� ெச3தீ' 

        <ழியிெலK ப�ேப� NCகி' க�ைக 

யாறணிெச> சைட�தி�வா ல�சா�ட!ப 

        ர�ட.ற நிமி%3தா� ம1யி	 கீCெமJ! 

ேப5ெப5$ ேவளாள% ெப�ைம ெய$மா� 

        பிறி�தளவி� 1வளெவன! ேபச லாேமா." 

 

ேக�டா: மி	ப� கிைட'<�க� Q%ெகா�ட கீ%�திேயா�, 

பா�டா :ய%3த ,கேழ3தி ெசா	ன ப1யறி3�, 

6�டா% சிைலம	ன	 ைவய$ ெபறி�$ ெபாJ தா�ைர'க, 

மா�டா ெரன2ெசா	ன நா�டா% திகCெதா�ைட ம�டலேம.   (17) 

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

 

ேம�ேகா� : ஆசிாியவி��த$. 

 

ைவய$ ெபறி�$ ெபாJ�ைர'க மா�டா% ெதா�ைட நா�டாெர	 

ைறய	 கள�ைத! ,கேழ3தி பா�டா �ைர'< மவேராநீ 

ெசJ�> சிைல'ைக மதேவேள ெயKபா% ,ர'< ெம�ேகாேவ 
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ையய3 தவி%�த ெப�மாேன யாேவா ம1ேயா மாேவாேம." 

 

ைகயா றிர��ைட' காைள த	 வாயி� கவிைதெகா�ட 

ெபாJயா ெமாழி'<$ ,கHட மான� ெபாJைகெய�லா> 

ெசJயா% கமல மலாவ� டான�க� ெச	5 திகC 

ைமயா% <வைள வய�,ைட ACெதா�ைட ம�டல ேம.   (18 ) 

----------- 

 

ேம�ேகா� : ேநாிைசெவ�பா. 

 

"விK3த�ளி ய3தர�ேத ேவெம	5$ LC3தா 

ெலK3�  ட% �ெம	 ேற�கி-ெசK�ெகா�ட� 

ெபாJயாத கானக�ேத ெபJவைள�$ ேபாயினேள 

ெபாJயா ெமாழிபைகஞ% ேபா�." 

 

வி�ணி� பிற'<$ ,கC'<	ற நாட	 விள�<தமிC! 

ப�ணி� பிற'<$ ெபாிய ,ராண$ பக%3தபிரா 

ென�ணி� பிற'<$ பதUளி ெய	றைல ெபJதவ3த 

ம�ணி� பிற'க;$ ைவ'<�ெகா ேலா ெதா�ைட ம�டலேம.   (19) 

---------- 

 

ேம�ேகா�. 

ேச'கிழா% ,ராண$ : ஆசிாியவி��த$. 

 

"ேச'கிழானம� ெதா�ட%சீ%பரவ நாமகிC% �லக ெம	5ந$ 

வா'கினால1 ெய���ைர�திட வைர3� R� ெசJ� .1�தன	 

கா'<$ ேவ�வளவ நீயிைத'க1� ேகெளன'கனக ெவளியிேல 

O'கமான தி� வா'ெகK3த� தி�2சில$ெபாH� .டெனழ." 

 

ேநாிைச ெவ�பா. 

 

"ெகா�டறவC த�டைல AC <	றநக%2 ேச'கிழா 

ெரா�டாணி ேயா�Jய ேவாதினா% - த�டH�சீ 
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ேர	ற,கC நாலா யிர�தி�R� ெற�ப�� 

N	5 தி� வி��த .$." 

 

ேதமா$ ெபாழிறிகC ச$ப3த% வாK> சிர,ரமேபா� 

றாமா தவ> ெசJத ெத�தைன ேயாெத	 றமிழிய�ேச% 

பாமாைல Aட ம�ரந� வாயி� பதி�டேன 

மாமா சிலாமணி2 ச$ப3த	 வாC ெதா�ைட ம�டலேம.  (20) 

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

 

ேம�ேகா� : க�டைள'கH��ைற.. 

 

"ெபா�மா கடHைட� ேதா	றல� லா� ,ணாிெவ�ள$ 

த�மா மணிெயா	5 க�டத� ேடாைவய3 த3தவ�3 

தி�மா:$ ேபா�53ெத	 னாகாி� ச$ப3த ேதசிகனா 

ெமா�மாசி லாமணி ேபாி	ப வாாி �தவியேத." 

 

ெபாJயக மாகிய மாயா! பிரப>ச$ ேபா'<த�<' 

ைகயக ெந�H' கனியத	 ேறாக2சி ேயெபாதாJ 

ெமJயக ேம,ாி காாிைக! பா�1� விள�கைவ�த 

ைவயக ெம	�3 தமிேழ ,ைனெதா�ைட ம�டலேம.   (21) 

---------- 

 

ேம�ேகா�. 

 

"ைவயக ெம�லா� கழனியா ைவயக��2 

ெசJயகேழ நா�றிைச��ேடய�க� ெசJயக�� 

வா	க�$ேப ெதா�ைட வளநா�. 

  

(இ!பாடைல ேயழாவ� பா�1	 ேம�ேகாளி� கா�க.) 

 

அ>ெசா	 .�தமிC நா�ேவ3த% ைவ< மைவயி ெலௗைவ 

ெச>ெசா� ,ைனகி	ற ேவளாள% ைவ<> சிற!,ைட�தா� 

வி>சிய ேவழ .ைட�ெத	�$ பாட� விள$பி!பி	�$ 
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வ>சி ெவளிய ெவ�$பா ெமாழி ெதா�ைட ம�டலேம.   (22) 

---------- 

 

ேம�ேகா� : ேநாிைச ெவ�பா. 

 

"ேவழ .ைட�� மைலநா� ேமத'க 

ேசாழ வளநா� ேசா5ைட�� - 6ழிய%ேகா	 

ெற	னா� .��ைட�� ெத�ணீ% வய�ெறா�ைட 

ந	னா� சா	ேறா �ைட��." 

 

இ	னிைச ெவ�பா. 

"வ>சி ெவளிய <�ெக�லா$ ப>சவ	ற 

னா	மாட' EடH� க�வH� 

ேசாழ �ைற3ைத' க�$பினி� ெதா�ைடமா	 

க2சியி� கா'ைக காி�." 

 

படேவ� கட�கட ல	னெதா� கா!பிய! பாயிர>ெசா� 

Hடேவ� கடH	றி ேயபன$ பார%ம� ெற�ைல ெசா�ல' 

கடேவ� கடல	ன ெச3தமிC' ேகெய	5 கா��த�< 

வடேவ� கட3ெத	 <மாிெய	 றா% ெதா�ைட ம�டலேம.   (23) 

-------- 

 

ேம�ேகா� : ெதா�கா!பிய2 சிற!,!பாயிர$. 

 

"வடேவ� கட3ெத	 <மாி யாயிைட� 

தமCE5 ந�:லக�� 

வழ'<> ெசJ�? மாயி� .தH 

ெனK��> ெசா�:$ ெபா�? நா12 

ெச3தமி ழிய�ைக சிவணிய நில�ெதா� 

.3� R� க�� .ைற!பட ெவ�ணி! 

,ல3ெதா<� ேதாேன ேபா'க5 ப�வ 

னில3த� தி�வி� பா�1ய னைவய� 

தற�கைர நாவி னா	மைற .�றிய 

வத�ேகா� டாசா� காிறப� ெதாி�� 
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மய�கா மாபி ெனK�� .ைற கா�1 

ம�<நீ% வைர!பி ைன3திற நிைற3த 

ெதா�கா! பியெனன� த	 ெபய% ேதா�றி! 

ப�,கC நி5�த ப1ைம ேயாேன." 

 

இட>AK� காாிைக யா!பி� <தாரண ெம	5 ெகா�� 

விட>A ழாெவ	 ெறKவாயி� ேறா�றி ெவறிகமCேவ� 

கட>AC காட' கடா'களி� றானிய� காளி$ப	 ேம� 

வட>A ெழன2ெசா	ன பாமாைல �3ெதா�ைட ம�டல ேம.   (24) 

-------- 

 

ேம�ேகா� : ஆசிாியவி��த$. 

 

Lட>A ழாவினிைட Fட�க வி�வா� Lசி விைரயா%ேவ� 

கட>AC நாட	 காளி$ப	 கதி%ேவ� பா� மாத�கி 

பட>AC ெகா�ைக மைல தா3தா$ வ1'க ணீல மல% தா3தா3 

தட3ேதாளிய��$ ேவJதா3தாெம	�3 த	ைக� த�]ைமேய." 

 

பைடயி� ெகாைடயி� ெபாிேயாைன ய'கண$ பாட'க$ப� 

கைடய' ெகா�� திட. வா�கின னால� ம3த .�ைத' 

கைடயி� கைடசிப�!பி�< மாற' களகெளன 

மைடயி� றால> ெசாாிவபல AC ெதா�ைட ம�டலேம.   (25) 

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

 

ேம�ேகா� : ெவ�பா. 

 

",'க விைடகKவி' ெகா�Kத ,�கெள�லா$ 

தி'கி:ய% காளி$ப	 ேற	 ,ழ	மா-ன'கணேம 

ேதா�ேவ� ெகா�1லேன�  3தர!ெபா� ேறா	ற:'< 

வாCேவ� க�1ேல	 .�5." 

 

கிள!பா% கிள!ப வ1 மட'காக' ெகKமிய ெசா� 

லள!பா ம�ர� �ட	 6' கமலெம	 றாJ3ெத��த 

கள!பாள ென�<	ற வாணன3 தாதி' கH��ைறேய 
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வள!பா% ,கைழ வள%!பி'< மா�ெறா�ைட ம�டலேம.   (26) 

---- 

 

ேம�ேகா�. 

தி�!,கZர3தாதி : க�டைள'கH��ைற.. 

 

"6'கம ல�� விழிவள% வாென	5$ ேபா�றிய^% 

மா'கம ல�� மகிCகி	ற ^%ம� வானிைற3த 

ேத'கம ல�� வழிேய பா'<� தி�!,கZ%, 

ேநா'கம ல��ய% ேசாதிெந> ேசந$ைம ேநா'<த�ேக.' 

 

"வள!பா 1லாத ெவ�'< மிதழி மல�ம	ப 

�ள!பா �ைற,க Zர�' காதH ேனாதிமி'ேகா% 

தள!பா 1�தமிC' ெக	னி�> சா�5வ	 ச3திர	ெசா� 

கள!பாள ென�<	ைற வாணன3 தாதி' கH��ைறேய.”   (27) 

 

ேபான�தி னாெலா% ,றவிைன ேய�றவ	 ேபால;ேமா 

ேசன�தி னாெலதி ேர�றவ	 ேபால; ேம	5ெகா�ட 

மீன�தி னா	ம� ெறா�ேகா1 ெச$ெபா	 விைலெகா��த 

மான�தி னா:$ வHய த	 ேறாெதா�ைட ம�டலேம.   (28) 

 

E��� கர3த� ெகாKந%'க� லாம� ெகா1 ெவ�வ 

ேவா��$ ெபாK�� கர�<வி யாாி. U��த�< 

N��3 தழ�ெகா� .	றினி� லா%க�, N�1ெயாி 

மா��3 திறமைன ேதா5.� ேடெதா�ைட ம�டலேம.   (29) 

 

பி	 ேமா% தைம'க�� பாவி�த ேதாவ	றி! பி	,வ3ேதா% 

த	ேபா னட'க! பணி!பி�த ேதாதமிC' ேகயிர�கி 

.	ேபா$ ,லவ�<! பி	 ேபாயி னா� .<3தனி� 

வ	ேபா மன�தினி ல	ேபா ெசா� L%ெதா�ைட ம�டலேம.   (30) 

----------- 
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ேம�ேகா� : ேநாிைசெவ�பா. 

 

”கணிக�ண	 ெச�ெக	றா	 காம�6� க2சி 

மணிவ�ணா நீகிட'க ேவ�டா - �ணி;ைடய 

ெச3தா! ,லவ�> ெச�கி	ேற னீ�நி	 

ைப3தாக! பாJ ��1' ெகா�" 

 

இ�;ம�. 

"ழ	ேபா$ ,லவ�< Nதறியா� பாJ ��1! 

பி	 ேபா> சவாி! ெப�மாேள- ய	பாக! 

ேபJ.ைல!பா :�டவேன ேபைதேய னி	ன ெமா� 

தாJ.ைல!பா :�ணாம� றா." 

 

ெச	னியி� ெச	ற �கிேலா� ெச	5 சிலாிழி3தா% 

ப	னியி� ெச	ற� ேபாHழி3 தா%சில% பா�<டேன 

ெபா	னியி� ....ேயறி னாைர! ,ண%3தத	5 

வ	னியி� ெச	5 கைரேயறி னா%ெதா�ைட ம�டலேம   (31) 

 

ெபா�ளா Fைழவழி ேபாJ�தைல நீ��$ ,லவ	 .	னா� 

க�ளா5 ெச>ெசா� கல$பக ேமெகா�� காய$ வி�ட 

ெத�ளாைற ந3தி ெப�3ெதா�ைட மா	கH தீ%!பத�< 

வ�ளா% .ரச மதி%�தா� ட�3ெதா�ைட ம�டலேம.   (32) 

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

 

ேம�ேகா� : வி��த$. 

 

'�பி:ண3� ெவ��ெம�க� ெதா�ைட ேவ3ேத’ 

 

ந3தி'கல$பக$... 

ஆசிாியவி��த$. 

 

“வா�5 மதிைய யைட3த�	 வதன$ 

        ைவயக மைட3த �	 கீ%�தி 
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கா�5 ,Hைய யைட3த�	 Lர� 

        க�பக மைட3த�	 கா'க 

ேட�5 மலரா வாியிட> ேச3தா� 

        ெச3தழ� ,<3த�	 ேமனி 

யா�ெம	 கH� ெம@விட$ ,<ேவ 

ெம3ைதேய ந3திநா யகேன.” 

 

நீள� திாி3ெத	5 ெவ�பாவி னால	5 நி	ைறய%ேகா	 

காள�தி வாணைன! பா1ய பாட� க��ம�ட 

ேகாள�தி �>ெச	5 பாதாள$ ,'<' <ல;ச'ர 

வாள�தி �>ெச	ற தாெலளி ேதாெதா�ைட ம�டலேம.   (33) 

----------- 

 

ேம�ேகா� : ேநாிைச ெவ�பா. 

 

"நீள� திாி3�ழ	றாJ நீ�கா நிழ�ேபா: 

நாைள' கி��திேயா ந�<ரேவ - காள�தி 

நி	ைற'ேக ெச	ற'கா னீெய�ேக நாென�ேக 

ெய	ைற'<' கா�ேபா னினி." 

 

பாெகா	5 ெசா�Hைய! பா%�தைமயால	5 பா�1ய	. 

ேனாகி	ற சி�றிைட ேவழ$ப' E�தி ெநா1வைரயி� 

சாகி	ற ேபா� தமிCேச ரய	ைற2 சைடய	ற	 ேம	 

மா<	 ெறன2ெசா	ன பாமாைல �3ெதா�ைட ம�டலேம.   (34) 

-------- 

 

ேம�ேகா� : க�டைள'கH��ைற, 

 

மா<	 றைனயெபா� ேறாளா	 வKதிம	 வா	க�$பி	 

பாெகா	5 ெசா�Hைய! பா%�ெதைன! பா%'கில	 ைபய!ைபய! 

ேபாகி	ற ,�ளின� காள,ழ� ேகா�ட$ ,<�விேர� 

சாகி	 நனெள	5 ெசா�L சய	ைற2 சைடய�'ேக." 
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ஆசிாிய!பா . 

 

"இரவ லாளேர ெப�3தி� ;5க 

வர;மிC மணி� மைலகட லமி%�3 

தி�க� Aழவி�> சி�க! பா:� 

<திைர ம�!, .திைர வா: 

மீெகன ெமாழியி� மி�ெலன ெமாழியா	 

சைடயைன யய	ைற� தைலவைன நீ%ேபா 

�ைடய� ேக? .5தி�� ேளாேர." 

 

ெசா�ைல யிலாக2 ெசாாிகவி மாாி  �திவ�லா	 

ெச�ைலயி� ேசாைல' <5�<1 வாCந$பி ெச	5 க�ட 

ெவ�ைலயி னீ�� காட' கடா'களிெற	5 ெசா	ன 

வ�ைலயி� காள�தி வாCவா ன�3ெதா�ைட ம�டலேம.   (35) 

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

 

ேம�ேகா� : க�டைள'கH��ைற. 

 

"ெபாரட' கய$பி1 ெய	றா	 மதனனி! 6ைவ�மா 

தரட' க.>ச� றறி3தில ேளதைன� தா�பணியா 

.ரட' க;ட' ெக1ம�ட _ட% .1பி��<� 

கரட' கடா'களி�றாJவ�ைல மாநக%' காள�திேய." 

 

Rலா% கைலவ�ல ெச$பிப	 ேக�க ெநா1��மி'க 

ேபாலா கலெனா�ட' E�தைன ய	5த� ேகாHெய	5 

ேமலா% கவி ெசா�H ெநJ�தான�ேதெச	5 ெவ	5 ெகா�ட 

மாலா% கள3ைத! ,கேழ3தி �3ெதா�ைட ம�டலேம.   (36) 

----------- 

 

ேம�ேகா� : ஆசிாியவி��த$. 

 

"த�ேகா H!6 த�பா ச3த த!பா ம�சா ைக'ேக நி�`% 

.�ேகா H'ேகா H!6 சி�ேத .�டா ம�ேச வி�ேத நி�`% 
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வ�றா ெக�ேடா ைட!பா ர2ேச	 ைம!6 க�ேத றி�தா வி!ேபாJ 

ெந�றா ?�ற ைல!பா கி�ேச% ெநJ�தான�தரைன2ேச வி�ேத." 

 

இ�;ம�. 

"வி'கா ;'கா வி�தா வி!ேபாJ வி�டா% க�டா%  �T% 

,'கா ாி'கா ய�தாைச!பா ��ேற யி�ேற 1!ேபாJ ைவ!`% நி�` 

ர'கா ட!ேபJ ெதா'கா ட2A ழ!பாட�தீ ெவ!பா ட!6 

ெண'கா ட'கா ன�தாட!ேபா ெநJ�தான�தாைன�தியானி�ேத. 

 

ஏாி னிய�5� கைள' ேகா�ைட a3த	ன மி�� ந�ல 

பாாி பறி�ெத	�$ பாட�ெகா� ேடா	ப�, ேச%பழய 

Xாி H�!,வ ெனௗைவ த	 பாட� <வ3தபிரா	 

மாாி ெயன�த� ைக'காாி �3ெதா�ைட ம�டலேம.   (37) 

-------- 

 

ேம�ேகா� : ெவ�பா. 

 

"பாாி பறி�த பறி�$ பைழயX' 

காாி ெகா��த கைள'ேகா�>- ேசரமா	 

வாரா ெயனவைழ�த வாJைம�யி$ N	5 

நீH2சிற றாைட'< ேந%." 

 

விKேவ ெனன2ெச	5 LC3தாாி ேலா%ைம3த	 ேவ5பட 

;K ேவH யி�ெச	 ெறா� நீH .	ைக �ைடயவ�<' 

ெகாKேவ பைட'கல ெம	5 ெசா� லா.ன� Eறிய ெசா� 

வKேவ ெயன!ெபா	 5வ�லாள�3ெதா�ைட ம�டலேம.   (38) 

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

 

ேம�ேகா� : பழெமாழி. 

 

".	ைக�ைடயா%'<'ெகாKேவபைட'கல$." 

 

Lறா% ெந�!பிைட LC�த;$ பா1 .	 LC�தத�பி 
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னாறா ெந�!பிைன யாற;$ பா1 ய1யவைர2 

சீறாத ெதJவ� தி�ஞான ச$ப3த% ெசJததமிC 

மாறா� நி�க! பைட�தெத	 பா% ெதா�ைட ம�டலேம. 

 

ஏ�தளி� தாயிர$ பாட�ெகா� ேடநிைர a3ெத�ைம! 

ேடா�தளி� தாைட�$ 6ணா .3த3� ேபாதரவாJ' 

கா�தளி� தாதாி� தி�டத� லாம:� க$ப�'< 

மா�தளி� தா�ப�� வாCவத	 ேறாெதா�ைட ம�டலேம. 

 

,றேவா �ட�றைச ேபா'கிய ேவ3த	 ,ாி3ததி: 

மறேவா ெகா1� ெகா1� க� Qரற ன	5 ம�5! 

பிறேவா ம5��ைர ெசJயா	 மிக2சிர$ ேப%��ைவ�த 

மறேவாைன� தா�கிய ைவயம	 ேறாெதா�ைட ம�டலேம.   (40) 

----------- 

 

ேம�ேகா�. 

 

"தைலயி3 தாெவ� ைம3தா தாேலா தாேலேலா 

த�<	ைற!பதி ெய�லா தாேலா தாேலேலா." 

 

ெவ�பா: 

"ஆெல�ேக ய�ேக ய�$பறைவ யா�5யி: 

மாெல�ேக ய�ேக மல%மைட3ைத- ேசாைலெதா5> 

ெச�ேக திைகமண'<> ெச�<	ைற ெய�லென�ேக 

ய�ேக யிரவலெர� லா$." 

 

வ�ள� சிைல!ெப� மாண2ச% சா�த% வKதி.த� 

ற�?வனா%'<� தைலபான ேபைர�$ த	�ைரைய 

வி�?வ னா%'<3 தி�'கா>சி வாCபாிேமலழக	 

வ�?வ னா%'< வழிகா�1னா	 ெறா�ைட ம�டலேம.   (41) 

-------- 

 

ேம�ேகா� : ெவ�பா . 
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"த�ம% மண'<ைடய% தாம�த% ந2ச% 

பாிேம லழக%ப�தி- தி�மைலய%, 

ம�ல% கவி!ெப�மா� காளி�க %வ�?வ% R� 

ெக�ைவ�ைர ெசJதா ாிவ%." 

 

இ�;ம�. 

 

"பாெல�லா ந�லாவி	 பாலாேமா பாாி:ள 

Rெல�லா$ வ�?வ% ெசJ Rலாேமா - RH� 

பாி�த;ைர ெய�லா$ பாிேம லழக% 

ெதாி�த ;ைர யாேமா ெதளி." 

 

க�ணாெல	 ென>ச� தK'க5� ேத ைட ேய	றைன�3 

த�ணா�� EH' க1ைம ெகா� ேட த�� தா�ட�ளி 

எ�ணா�� கா>சி� தி�'<றி!,�ெதா�ட ெர	�3ெதJவ 

வ�ணா% வ1; ெகா�ேபா3 த�3ெதா�ைட ம�டலேம.   (42) 

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

 

ேம�ேகா� : தி��ெதா�ட�ெதாைக. 

 

"தி�'<றி!,� ெதா�ட%த$ ம1யா%'< ம1ேய	." 

 

,ராண சார$. 

எ�சீ%'கழிெந1ல1யாசிாியவி��த$. 

 

ெகா3தல%6$ ெபாழி�க2சி நகேரகாH' 

        <ல�தைலவ% தவ% <றி!,' <றி�� ளா%பா� 

வ3திைறவ% நம'கி	 5 தாாீ ராகி� 

        வ�3�.ட ெலனவா�கி மா  நீ�த 

க3ைத,ல ராெதாழிய மைழ� மாைல' 

        க�$ெபாK� வர'க�� கல�கி' க	ேம� 

சி3ைத.1 ைட!பளவி� றி�ேவ க$ப% 
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        தி�'ைக ெகா� பி1�� ப%வா	 ேச%�தி னாேர." 

 

சயிைல� தி�.ைல! பானா5 ப���ட த�டமிழா� 

<யிைல! பணிெகா�� ெவ3தற மா�ட <ட�திெல	ைப 

யயிைல! ெபா�க� ணதி-ப ெம	கிளி யா'<வி�த 

மயிைல! பதி�> சிவேனச�3ெதா�ைட ம�டலேம.   (43) 

------- 

 

ேம�ேகா�: 

ெபாிய ,ராண$ : கHநிைல��ைற. 

 

"த$ைம ��ளவா றறி3தபி	 ச�கர� க1ைம 

ெமJ$ைம ேபெச�$ வி�!பினி	 மி'கேதா ர	பா� 

ெபாJ$ைம நீ'கிெமJ! ெபா�ளி� ெவன ெகா? .�ள2 

ெச$ைம ேய,ாி மன�தினா% சிவேநச ெச	பா%." 

 

தி�'கைட'கா!,. 

"ம�1�ட ,	ைனய� கான	 மடமயிைல' 

க�1�ட� ெகா�டா	 கபா_2சாமம%3தா 

ெனா�1�ட ப�பி ���திர ப�கண�தா%' 

க�1�ட� காணாேத ேபாதிேயா 6$பாவாJ." 

 

பிணி'ேகா% ம�3தைன யா%வாயி லார	5 பி>ஞகனா% 

பணி'ேகா% <ைறவி	றி ய3தாி யாக�தி� ப�]வி�த 

வணி'ேகா யி:$ ெபா� சிகர.$ Lதி� மாட�< 

மணி'ேகா ,ர. .ைடய ெத	 பா%ெதா�ைட ம�டலேம.   (44) 

----------- 

 

ேம�ேகா� : தி��ெதா�ட� ெதாைக. 

 

"�ைற'ெகா�ட ெச$பவள மி�ளக�5> ேசாதி� 

ெதா	மயிைல வாயிலா ன1யா%'< ம1ேய	." 
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,ராண சார$. 

ஆசிாியவி��த$. 

 

“ஞாயிலா% மதி�ெறா�ைட நா�� ேம	ைம 

        ந�] மயி வா,ாியி	 ேவளா� ெடா	ைம 

வாயிலா% மைல வி�லா ன1ேய ேபா�றி 

        மறவாைம தைலநி	ற மனேம ெச$ெபா� 

ேகாயிலா ;ய% ஞான$ விள'கா நீரா' 

        <லவியவா ன3தம	ேப ய.தா' ெகா�� 

தாயிலா னி�சாண நிகழ ேவ��3 

        த	ைமயா ர�� ேச%3த ந	ைம யாேர." 

 

ேபணிய ெச3தமிC� தாத�' ேகய	, ெப�றைமபா 

னாணிய க$ப	 சிவிைக�3 தா�கி நய3த தமிC 

6ணிய நி	ற�$ ெபா2சா!பிலா� ,<3� பி	�$ 

வாணிய� தாத�<� தாதா ன�3ெதா�ைட ம�டலேம.  (45) 

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

 

ேம�ேகா� : க�டைள'கH��ைற. 

 

"ஓ�கிய ெச3தமிC� தாத� க1ைமய@ ^ரதனா 

னா�கவி ெசா�வ� மி�ைலெய	 ேறக$ப னாட	 ெசா�ல 

வா�கவ ேன5> சிவிைக  ம3� மைட!ைபயி��3 

தா�கவி ெகா�ட�� Eவ3தி யாக ச.�திரேம." 

 

ப�டா பிேடக$ பாி3தா%'<� ேடாவி3த! பா	ைம ெகட' 

ெக�டா% கவிெசா�H வ3ேதா%'ெக� லா$ெபா� கிழியைன��3 

த�டா �தவி�� Eவ3தி யாக ச.�திர�தி	 

ம�டா% கவிெகா�டம�டல� கா�ெடா�ைட ம�டலேம.   (46) 

--------- 

 

ேம�ேகா�. 

க�டைள'கH��ைற. 
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"ம�டா�> ெச�கK நீ%மணி மா%பைர வாC��ம3த' 

கி�டாத யாசக% கி�1வ3 தாலைத' ேக�� .	னா� 

ப�ேடாைல வாசி�தவாவ%' <�ள பாிசிெல�லா� 

த�டா னளி!ப�� Eவ3தி யாக, ச.�திரேம." 

 

த	னா Hைசெபற' Eவ3தி யாக ச.�திரெம	 

ற	னா ெளா�வ ென�3��1. H�1ட வா� ெகா�மீ	 

ெபா	னா லைம��! ெபா�3திட2 ேச%��! ,கC ெகா�டதா	 

ம	னா ;லக�� ம	னிய சீ%�ெதா�ைட ம�டலேம.   (47) 

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

 

ேம�ேகா� : ெவ�பா. 

 

"இ�வா% சில� மிடாதா% பல�$ 

வ�விலா வய� தி�'க! ப�பாவி 

Eவ�� நாரணைன' ெகா	.ேய க�பக!6� 

காெவ�ட லாேமா காி'<." 

 

ஈ�டால ம	னவ	 பி	ேன யறிய ெவன'ெகன.	 

ேக�டா னத�< .	 ெச	ற த@ வா�யி% ேக�டவ%'< 

நீ�டா வி1�3 தன'ெகன' ேக�பி� ெந>ச.Jய 

மா�டா திர��.	 க�றிய ேதாெதா�ைட ம�டலேம.   (48) 

 

உள��� தையய�ற ேவா%,வ ேவா�' <ைட�தவி' 

<ள��! ,னைல ப���கி	 ேறபி	, Eவியைவ' 

கள��! ,<த' கைல�க� ேதகைர ேயறிவ3த 

வள��! ,கC ெப�ற வ�லாள �3 ெதா�ைட ம�டல ேம. 

 

வி�ைல2 ெச�!பி�ட காலா :ைத�� விய�லகி� 

ெசா�ல� காிய ,கC ெகா�� ேதா	5�ட Lர	 ற	னா� 

ப�ல'கி ேலய	றி ம	ப� ேமாெவ�$ பாட� ெகா�ட 

வ�ல! பதிக2சிய!ப�$ வாC ெதா�ைடம	டலேம   (50) 

----------- 
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ேம�ேகா� : ெவ�பா . 

 

"ம�ப�ேமா ெவJயிHேல வா�ேமா ,�லாி� 

க�ப�ேமா வ	பாக' க�றவ�<-ம�,கழ 

ெம2சிய!பா :$,கK$ L5வ�ைல யாளவ3த 

க2சிய!ப ைன�ைத�த கா�" 

 

மி�டைர ெவ�:$ வள%சி�க ராய	 விைல ெகா�!ப� 

த�டமிC ேமக .ற�Uாி� ேவதிப	 றா�$வி�ப' 

ெகா�டவ	 பி	 ெச	5 ம�டல� ேத,கC ெகா�ட பிரா	 

வ�டமிC' <$ப னனதாாி �3ெதா�ைட ம�டல ேம.          (51) 

----------- 

 

ேம�ேகா� : ெவ�பா . 

 

"க$பென	5� <$பென	5� காளிெயா�ட' E�தென	5� 

<$ப.னி ெய	5$ ேப% ெகா�வேர--ய$,வியி	 

ம	னா வல%,கK$ வாயிலன தாாிய!ப 

ன�களிேலயி�3த' கா�." 

 

ெகா�ைலயி� பா�ப  ேமJ! ேபா	 கற!பவ	 ெகா�� ெச	ேற 

ெய�ைலயி� ேச%!பவ	 பால� ேவானிைவ யி�தைன�> 

ெசா�ைலயி� பாவல ேனாேரா% கவி ெசா�ல2 ெசா�ல ந�<$ 

வ� ைலயி� காள�தி வாCவா ன�3 ெதா�ைட ம�டலேம.   (52) 

----------- 

 

ேம�ேகா� : ெவ�பா. 

 

"ப�ளேம ெசJ,� பயிைரெய�லா� ெகா�?ப1 

ெவ�ளேம �$ைமயக$ ெவ	ேசேம-,�ளல$,$ 

ெபா�கா விவாவிவ�ைல! 6பதிகாள�திெய� 

ந�கா% ெக.1ைய க��." 
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க�டைள'கH��ைற. 

 

“ெப�ற ெளா� பி�ைள ெப	 மைன யா�1ய! பி�ைள'<!பா� 

ப�ற� க>சி <1'<3 தரம	5 பாHராக2 

சி�றா-மி�ைல ம�ெற�லா வ5ைம�$ தீரெவா� 

க�ற தரவ�ைலேயா வ�ைல மாநக%'காள�திேய." 

 

இ�;ம�. 

 

"வழிேம� விழிைவ�� வாடாம ெல	 மைனயாைள ம�ேறா% 

பழியாம� பி�ைள�$ பாெல	 றழாம� பகீெச�>ெசா	 

ெமாழியாம ெல	ைன வா வி�ட பாவி .சி��2சைத 

கழியாமல வளி� தா	 வ�ல மாநக%' காள�திேய." 

 

சீ�5$ பாட�ப	 னீரா யிர.> ெசK3தமிC'< 

Lராத> ச�க! பலைகயி ேல�றிய வி�தகனா% 

மாரத$ பா�$ ெப�3ேதவ% வாK$ பழ!பதிகா� 

மா�த$ 6வி	 மண$வி சி�3ெதா�ைட ம�டலேம   (53) 

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

 

ேம�ேகா� : ெவ�பா. 

 

"கட' கிழிய ேவா�� கல$ேபால ெவா	னா 

�ட�கிழிய ெலா�வா� விதி%�� - மட�கிழி�$ 

ைப$ெபா�றா% ம	ன% பைடந�ேவ ேயா1�ேற 

ெச$ெபா�ற� ேட3தினா	 ேற% " 

ெசா�லா� ெமௗைவ பாிவாJ� தன'கி�ட ேசா5லக 

ெம�லா$ ெப5ெம	5 பா�ேடாத! ெப�றவளி	ன�ளா� 

ச�லார�  �றி' கிணேறறி! பா�� கழனிெப�றா	 

வ�லா�ைம 6த மகிபால �3ெதா�ைட ம�டலேம.   (54) 

----------- 
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ேம�ேகா� : ெவ�பா. 

 

"வாகாிசி2 ேசா5$ வK�ண�காJ வா�� 

.ர.ா: 5$,ளி�த ேமா�$ - விர<டேன 

,�ள Z%! 6த	 ,கC3� வி�3தி�டா 

ென�லா ;ல<$ ெப5$." 

 

ஆரா	 .1�மி' காாிய3 ேதாடவி ழா�திமல%� 

தாராைன ேவ$பி	 ெறாைடயாைன! ெப�ைண ப3 தாமைன�$ 

ேபாரா1' காவH� ைவ�தவ! பா��$ ,ைன3த த	ேற 

வாரா� ேமா�1ள� ெகா�ைகந� லாJ ெதா�ைட ம�டலேம. 

 

<Kவா% <1ம'களானக� ணாள% <5$பட'கி 

ெயKவா யைம3த ம� நீதி யா�பதி ென�மர, 

.Kவா னாி��' கிட3� விடாம :ல<'ெக�லா$ 

வKவா தைம'க;$ வ�ல� நீெடா�ைட ம�டேம.   (56) 

 

அKவ�� ெகா�� ,ல$பா� ந> �ட�மைற�ேத	 

ெசKவ�� ெகா�� ,கC'க$ப நாடெனK!பவிைச 

.Kவ�� ெகா�ெடா� ெசா�ேபச ெநJயி	 .Kகி'ைகயி 

மKவ�� ெகா�� ,கC ெகா�டதா�ெறா�ைட ம�டலேம. 

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

 

ேம�ேகா� : ெவ�பா. 

 

'ஆழியா	 ப�ளியைணேய யவ	கைட3த, 

வாழி வைரயி	 மணி�தா$ேப-Oழியா	 

6ேணய! பணா	 ,ரெமாி�த ெபா�சிைலயி . 

னாேண யகல நட. 

 

ேநய� �ட	 பிற3 ேதா	பிண N1 ெந�!பவி��� 

தாெயா! ெபனெவதி% ெகா�டைழ� ேதத	 �டேனனேவ 

யாய� தமிC ெகா� ட��கவி ராய�' க	, ெசJத 

வாய� பதியி� வ�க�$ வாCெதா�ைட ம�டலேம.   (58) 
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------- 

 

ேம�ேகா� : க�டைள'கH��ைற. 

 

"த	�ட	 Eட! பிற3த சேகாதர� த$பி�யி 

ர3நிைல மா�ட� ேதா	றாம	 N1ைவ� த	னமி�டா	 

ம	னவ% ேபா�றிட வாCெச' கல'ைக வ�க�'<' 

க	ன�> ேசாம� ேமாவிைண யாக' கழ5வேத." 

 

ெந�க விாி��! பிணN1ேனா	மக னீெயனி�வா 

க�க ெவன'< .	 .3தெவ	 ேறெயா% கவிைத ெசா�ல 

.�க வைழ!ப மைனயா� பிண3தைன N12ெச	ற 

வ�க னளி�த மக	 வாய லா	ெறா�ைட ம�டல ேம.   (59) 

--------- 

 

ேம�ேகா� : ெவ�பா. 

 

"ழ3தவிைள ேயா	 மாள .�தமிேழா� க	னமி�ட 

வ3த வ�க	 மகனாபி	 - வ3ெத	 

றைல'கHயா ண��'ேக தா	 பிண�ைத N1 

யில'கணமா2 ெசJ<ைவேய." 

 

பயிைர! ெப�$ப	றி தி	றத� காக! பாிசன�ேதா 

�யிைர! ப�கி �டலவ%' கீய ெவா�,லேவா	 

ெசயிர! ,ைட�த�3 தாேன ெபா5�த3த2 ெசJ� த;$ 

வயிர!ப ென	பவ	 வாCவான� ெதா�ைட ம�டலேம.   (60) 

 

ஈர' க�'காி வா� ெகா�� ேபாைகயி H	,லேவா 

ேனெரா'க ேவதி	5 வ�ேடா H�ெமன நி	5 தன> 

ேசர'ெக�!பெவா	 றி�லா ம	 ம	னவ	 ெச$ெபா	ென�லா$ 

வாாி' ெகா�'க� �ணியவ� லா	ெறா�ைட ம�டல ேம.  (61) 

---------- 
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ேம�ேகா� : ெவ�பா. 

 

"வ�ேடா H�3ெதா�ைட ம�டல�தாேனதியாக 

.�ேடா விைலேயா.;ைர " 

 

ப�ைட நிக�� திவாகர$ பி�கல$ ப	�ாி2ெசா 

ெல�1ைசயி	 ெசா� வடெமாழி ெசJ�ெள� லா.ண%3ேத 

த�டமிC ெகா�� நிக��Aளாமணி தா�ைர�த 

ம�டல வ	<1 ெகா�ட� நீெடா�ைட ம�டல ேம.   (62) 

 

காரா% கள3ைத! ,கேழ3தி ெசா	ன கல$பக�தி 

ேனரான ைந�$ ப1ெய	ற பாடைல ேநாிய% ேகா	 

சீராக2 ெச!பிய ந�பாட� ெகா�டவ	 ெச>சிய%ேகா	 

மாசாபி ராமன� ெகா�ற3ைத 6%ெதா�ைட ம�டலேம.   (63) 

----------- 

 

ேம�ேகா� : வி��த$. 

 

"ைந�$ ப1ேய நா�ெகா�ற ந�ேகந	 ெச>சி வைரமீேத 

ைபய$ ெப5 F�ணிைடமடவா யகிH	 cப.கில	5 

ெபJ�3 �ளிேயா மைழய	5 பிரச� �ளிேய பிைழயா� 

ைவய$ ெபறி�$ ெபாJ ,ைர'க மா�டா% ெதா�ைட பா�டாேர." 

 

தாற�ற ெச3தமி ெழா!பாாி ெய	�3 தமிC,ைன3ேதா	 

ேசைற! பதிச3�ர ேசகர வாண	 .	 ெச	றவ3தா� 

L5� றனெர	5 ேவளாள ைரம	 வில�கிHட 

மாற� <வ3� .1A�1. னா	ெறா�ைட ம�டலேம.   (64) 

-------- 

 

ேம�ேகா� : க�டைள' கH��ைற. 

 

"ஒ!பாாி யாJநி	 மகைவ� ெத�வி ெலா��திக�ேட 

ய!பா ெவாெய��தாளைண� தாள	ைன தா�ெம	ற 
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ட!பா அ	 ைம3தென	 றான�க ேன தைல சாJ�� நி	றா� 

ெச!பா யவெளவ� கா�ேசைற வாCச3�ர ேசகரேன." 

 

த	X%2 சனைகயி� ச	மதி மா.னி த3தைம3த 

ன	X :ைர�த பவண3தி மா.னி ந�பதி�> 

சி	X :ைர�த <ணLர ப�1த	 ேச%பதி� 

ம	X ,ர�தி� வ	னமி	 ேனெதா�ைட ம�டலேம.   (65) 

---------- 

 

ேம�ேகா� : அகவ�பா. 

 

"மல%தைல �லகி	 ம�கி� ளகல; பவண3தி 

ெய	� காம� தி�3தவ� ேதாேன." 

 

ெவ�பா. 

"ப� பா% கவிஞ% விய3ெத��த பா�1யைல 

ெவ�பாவ3 தாதி விள$பினா	 - ம�பர;$ 

ேகாடாத சீ%�தி' <ணLர ப�1த�$ 

`டா% கள�ைத! பிரா	." 

 

ஊரா% மH,H O%'ேகா�ட ந�<	ற� Uாி:�ள 

தீரா% வளமH பா'கிழ ேவா	,கC2 ேச'கிழேவா	 

காராள	 Eட� கிழேவா	 .�ெமாழி' கா>சி ெசா�ற 

வாரா% ,ாிைச' கிழேவா�$ வாCெதா�ைட ம�டலேம.  (66) 

 

நீ�டா% வண�<3 தி�வால� காட�< ெந�ல.ேத 

ேவ�டா ெவன'கி3த' Eேழ யைமெக	5 ேவ�1ய E 

மா�டா ெசா�வ ர5ப�� Nவாி ல	, ைவ�� 

மா�டா ரவ%'< வளநா� நீெடா�ைட ம�டலேம.   (67) 

 

ந	றாJ விைள3தைத ேவதிப� கீ3த3த ந	ைமயினா� 

ெபா	றா	 விைள3திட ெந�ேபால ேவயைத! ேபார1��' 

<	றா' <வி�தைத ெந�பாி மா�ற% ெகா��தளி�தா	 
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ம	றா% கள3ைத' <1தா�கி �3ெதா�ைட ம�டலேம.   (68) 

-------- 

 

ேம�ேகா� : ெவ�பா. 

 

ெபா	ென�ைல ெய�லா$ ெபாதி!ெபாதியா! 6 ர�<2 

ெச3ெந�ேல ேபால2 சிற3தளி�தா	- ப	னக�தி	 

சீரா% மணிையவிைல ெச!யா�> ெசJயகள� " 

Uரா�> ெசJக�ம ெமா	5." 

 

ெவ�ெகாைல' க>சி யைட'கல3 தா	,க ேவ3த	ைம3த 

��கைல யாம ெலாளி��ைவ� ேதத	 ெனா�மகைவ 

யி�கிவ	 றானவ ென	ேற யைடயல%க கீ3� வி�டா	 

ம�கல> ேச%கிட� கி�ெப� மா	 ெறா�ைட ம�டலேம.   (69) 

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

 

ேம�ேகா� : வி��த$. 

 

"வ3த;யி% தைனயளி�தா	 கிட�கி� ேவ3த	 

        வய:ழா னறமட�கா ெதன; ைர�தா	 

ெச3தமிேழா% கிைள வள%�தா	 ேவZ% ம	ன	 

        ெச$பிய	 .	 வயிறிட3தா	 ேபைரOரா 

ன3த.ள தாணளி�தா	 L� ராதி 

        யைடயாத வாசலா னிைடயா ல�தா 

ன3த�ட ன.��டா	 ேபரா^ரா 

        னைட!பாியா யிர�ெகா��தா னாைற யாேன." 

 

எ�ணா	 கற3ெதா�ைட ம�டல� தா%'க	றி யி�ைலெய 

த�ணா% வய:ழ	 றா	 ெசால ேவ3த	 றைல த13த ன� 

ெத�ணாம	 ம	ன� ம!ப1 ேயெசால வி!ப1யி	 

ம�ணா?$ ேவ3த	 வாிைசெப�றா	 ெறா�ைட ம�டலேம.   (70) 

------------ 
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ேம�ேகா�. 

  

(வ3த;யி%தைன ெய	�$பாடH�கா�க.) 

 

ேகாZ �ழ;' <1யா னவ	ற	 <மிழ$ப�� 

ேவZ%' கிழாெனா� ேவளாள	 ப>ச$ வி1யள; 

நாZாி:�ள ,லேவா%'<3 ேதச�� நாவல%'< 

மாZ� ம	ன� ெகா��தளி� தா	ெறா�ைட ம�டலேம.   (71) 

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

 

ேம�ேகா�. 

  (௸ 

பாடH� கா�க.) 

 

ந5�E ெழைனய	றி ��டைன ேயாெவன நாணிவயி 

அ5�E% Fதிவ1 வாளா� பிள3தி�1��காைன 

�5�EC ,ற�தி H�3தா�' <J��!பி லாத,�ைக 

வ5�EC ெசாாி3தி�ட .�ற;� டா	ெறா�ைட ம�டலேம.   (72) 

 

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

ேம�ேகா�. 

  (௸ 

பாடH� கா�க.) 

 

ேபாதா�3 த�ெபாழி� L� ரதிப	 ,லவ%'ெக�லா3 

தாதா ெவன'ெகா1 க��த லாலவ	 ற	 மைனைய 

நீதா ெவனெவா� பாவாண	 ேக�பவ% ேநாிைழைய 

மாதா ெவனவைழ� தாென	ெகா லா3ெதா�ைட ம�டலேம.   (73) 

----------- 

 

ேம�ேகா�. 
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  (௸ 

பாடH� கா�க.) 

 

கைடவா யிHனி	றி யாசக% E!பிட' காதில� 

தைடயா யவ�$ பசியா� வ�3த� தைடய க�றி 

யைடயாத வாச :ைடயா ென �$ெபய ராதாி�தா	 

எைடயா% கழனி யிைடயா�� தா	 ெறா�ைட ம�டலேம.  (74) 

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

 

ேம�ேகா�. 

  (௸ 

பாடH�கா�க.) 

 

........ .... % மைழ�3 தபன�$ ேபால� தைட�மி	றி 

.......... நீசெனா ��டைம யா:ெமா -னமி	றி� 

திைரயா% ,வியி� ,கேழ பைட��� தின3தின.$ 

வைரயா� வ�ள	ைம நா��வ தா�ெறா�ைட ம�டல ேம.   (75) 

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

 

ேம�ேகா�. 

  (௸ 

பாடH� கா�க.) 

 

E�c% ,லவ ெனா�பாி ேச�ட' ெகாைட மத�தி 

லா�c%' கிழா	பாி யாயிர மீ3தன னாதHனா� 

ேவ�c% பலவி� ந$N ெர�$ப1 ெவ$பசிைய 

மா�c% பல;ள ம�டல� கா�ெடா�ைட ம�டலேம.   (76) 

--------- 

 

ேம�ேகா�. 

  (௸ 

பாடH�கா�க.) 
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ஏதி:$ ெதா�ட%' கிைசயா தன <�ற மி	ப>ெசJதா% 

தீதி: ந	ைம ெபறலா ெமனைவய3 ேதற�ெத@ைவ2 

Aதி:$ ெவ	5 ,லைன3�$ ெவ	ெறம Uதைர�$ 

வாதி:$ ெவ	5 வ�N%'க �3ெதா�ைட ம�டலேம.  (77) 

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

 

ேம�ேகா� : தி��ெதா�ட�ெதாைக. 

 

"நா�டமி< த�1'< N%'க�'< ம1ேய	." 

 

,ராண சார$. 

வி��த$. 

"ெதா�ைடவள ந	னா�� ேவ�கா� %ே◌வாC 

        ெதா�:ழவ% ந�Aத% A�ெவ	5 

ெகா�ட ெபா�� ெகா�ட	ப%' க.தளி'<$ 

        ெகா�ைகயினா� றி�'கடைத' <5கி ��ளா% 

மி�1ைச; <ழ5ெமாழி Lண% மாள 

        ெவ<�1லா	 N%'கெரன விள$, நாம 

ெம�1ைச, மிக;ைடயா ர�ட ேர�� 

        ேமKல< .டனா? மிய�பி னாேர." 

 

ெமJ!பா% மைனவிைய' ெகா�வா� ம�5 விள'< .�ட' 

ைக!பாணி ெகா�� கK�தீ%3� திர� கல��ள�1 

ெபாJ!பா% ,கழ வக�விள' ேகா� ,கCவிள'< 

ைவ!பா% கHய% தி�ெவா�றி O%ெதா�ைட ம�டலேம.   (78) 

----------- 

 

ேம�ேகா�. 

,ராண சார$ : வி��த$. 

 

"தடமல%A ெழா�றிO% நக�� வாK> 

        ச'கர!பா 1ய% <லெமJ� தவமா��ளா% 
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பட%,கழா% கHயனா% நH��  -�ைற! 

        பாJ3தவ�< விள'ெகாி'<$ பாிவா	 ம�ேறா 

�டHலராJ2 ெச'<ழ�வா%' க�; ேநசா 

        �ய%மைனவி ைய'ெகா�வா �ள� மி	றி 

மிட5 திர� கலனிைறய வாிய நாக	 

விய	 ைகெகா� பி1!பவ�� ேமவி னாேர.” 

 

தி��ெதா�ட�ெதாைக. 

  (ைகத13த 

வாிசிைலயா	 கH'க$ப� க1ேய	." 

 

ெகா�தல% ேகாைர விய	பா�1 ம�டல' ெகா$ைப �த$பா�, 

ைவ�தி�3தா�கவ ட	 ேக�வ	 ேற1 வரவ வ�ேக, 

�J�தி� ேவா%'<$ வாிைச� மா�றி �ட�> ெச	5, 

ைம��ன' ேக�ைம பைட�தத	 ேறாெதா� ைட ம�டலேம.   (79) 

 

ேமாதி2 சிவ3த கவிகாள ேமக ெமாழி3தெவ�பா 

பாதி'< .3தி! பாிசளி� ேதா	கள! பாளென� 

மாதி'க$ ெப�றவ னாN% .தH யரசி�!பா 

மாதி'ெக லா$,க� கி	றெதா� சீ%� ெதா�ைட ம�டலேம.   (80) 

------- 

 

ேம�ேகா� : ெவ�பா. 

 

”உ�ள�கா� ெவ�ெள:$, ேதா	ற ெவா� ேகா1 

ெவ�ள�கா ல3திாி3� வி�ேடாேம - ெத�?தமி 

ழாN% .தH யரச%பிரா னி�கி�'க! 

ேபாN ரறியாம� ேபாJ." 

 

ேவH யழி��' க�$ைபெய� லா3தி	ன வி�1ரேவா% 

காH� வண'க.> ெசJேத�தி! பி	�� க�$, தி	ன' 

EH யள3�� ெகா��தாெனா�வ	 <மணைன! ேபா� 

வாHதி	 மி'க ெகாைடயாள �3ெதா�ைட ம�டலேம.   (81) 
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உணைல! ப �ெபா	 .தலான வ�ைற � தவி!பி	 �� 

<ணல2ைச ��ளவ% ேக�க;� E வ% ெகா�ெலனேவ 

ெயணைல' க�தி ெபKதிைவ! `ெரன வி	 மைற3� 

மணைல! பர!பிய .	றி:� ளா	ெறா�ைட ம�டலேம.   (82) 

 

ப	�3 தமிC'கவ	 மாமைன தாதி பாிசளி!ப 

.	ன$பி காளி'< ெந�<	ற வாகா .தHெய	 ேபா	 

பி	�> சிலபல ெபா	�� ெகா����த	 ேப% நி5�த 

ம	�3 தமிK .ைர�தான வ	ெறா�ைட ம�டலேம.   (83) 

--------- 

 

ேம�ேகா� : க�டைள'கH��ைற. 

 

"க�<� கLவ�ைல யாதவ% ேகான$ பி காளி'கியா$ 

வி�<$ பாிசன மாகிவி�ேடா$வட ேவ�கட.$ 

ெபா�<	ற .$,கC க�கா நதி�$ ெபாதிய.$ேபா 

ென�<	 ற.க$, மர,ெம3 நா? நிைலநி�கேவ." 

 

சீெரா	5 ேதவ% .தலாத லா�றி�ைல வாC.தH 

யாெர	5 நாம$ பைட�த� ேபா	ம� றவ�ம3த! 

ேபெரா	5 ெப�ற� ேவளா� .த	ைமைய! ெப�ற�லேவா 

வாெசா	5 6�.ைல யாெயளிேதாெதா�ைட ம�டல ேம.   (84) 

 

கா�ட	 ,ைடய விராவண	 Lழ' கயிைல�ைற3 

கசி�ட	 றி�வ1� தாமைர! 6சி'க2 சா%3தப  

விசி�ட3 த�.ைல! பாலா5 ெகா�� வி�!ப.ட	. 

வசி�ட	 றவ>ெசJத ம�டல� கா� ெடா�ைட ம�டலேம   (85) 

 

--- 

ேம�ேகா� : கHநிைல��ைற. 
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"கழி3த ப�5ைட வசி�டன தி�'ைகயா� கவிஞ% 

ெமாழி3த ந3திய$ ெப�வைர ெமாJ�தA	 .கி�க� 

ெபாழி3த நீர� ெபா�,5 தாழியி� ெபா�கி 

வழி3த பாெலன� திைசெதா5 மிழி3த� ம	ேனா ." 

 

ெவ�லாம� ெவ	5ந� ச3தன' கா�ட�தி	 ேமH�3� 

ந�லாைற ந3தி' கல$பக� ேக�டபின�5ைண'<' 

ெகா�லா ,ாிச3�ர	 மா.1A�ட' <ைடகவி�� 

ம�லா%,ாி�ெதா�ைடமானான �3ெதா�ைட ம�டலேம.   (86) 

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

 

ேம�ேகா� : க�டைள'கH��ைற. 

 

“ேந�றி� மி	5 மி<3த� காதனிலெவ��E	 

E�றி� ம	ைன ெகா1ய�க� டாJம�ள% ெகா	றபழ> 

ேச�றி� ேமதி' <ள$பா ென�'<�ட ெச�க�!ப> 

சா�றி�> ச�க3 தவK�ெகா� லா,ாி ச3திரேன." 

 

அ3த! ,ர. ம5நா	< ேகா�டக� தா�ெமா	றாJ' 

க3த! ,ராண$ப	 னீராயிர> ெசா	ன க2சிய!ப% 

த3த!ப� ல'<2 சிவிைக�3 தா�கிய2 ச3நிதி'ேக 

வ3த! ,ராண மர�ேக�றி னா%ெதா�ைட ம�டலேம.  (87) 

 

உைறவா ளரசெனா5!பாென	 ற>சி ெயாளி�த�;$ 

பிறவாம� ைவ�தவ% ேப]த லாலவ% ேப%,ைன3� 

திறவா ணிப% .த� சாதி�� ேளார	5 ெசJதந	றி 

மறவாம H	ன.$ பாரா� 1�3ெதா�ைட ம�டலேம.   (88) 

 

ேமைத! ,லவெர� ேணகா$ பரச$, ெம2செந�� 

காைத! ,லவ ாி�ைடய% பா�� கல$,க. 

ேமாத� காியா� ேலக$ப வாண -லா;ம3த 

மாைத! ப�வ:$ பாரா� 1�3ெதா�ைட ம�டலேம.   (89) 

------ 
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ேம�ேகா� : க�டைள'கH��ைற. 

 

“எறி'<$ ,கC க2சி ேயகா$ பாச$ப ென�1ைச�$ 

ெபாறி'<$ ,H'ெகா1 யா	 ,ய$ ேவ�டபி	 6ைவய	னா� 

ெவறி'<� <'ெகா�ைக மீேத விழிெசாாி ெவ�ள3��ளி� 

ெதறி'<� திவைல யழி'<>சி� Uர� திலத�ைதேய." 

 

தாளா�ைம ��ள ,கCகி�eண ராய	 ச.க�திேல 

ேவளா� மகளிைர! ேபாேல விேநாதி�� ேவட�ெகா�� 

ேகாளா% வயிாிய% E�தா�� த�க� <1ைமெய�ணி 

வாளா லவ�யி% மாJ�தத	 ேறாெதா�ைட ம�டலேம.   (90) 

 

த�;�ற காள�தி க2சிய3 தாதி�3 த�டமிCேத% 

தி�ெவா�றி Oாி� <53ெதாைக தா�3 திைரகடைல! 

ெபா�;�ற க2சி மHேத ெர	.	 ,க�கவி� 

ம�;�ற E3த	 மி	 ேன��� கா�ெடா�ைட ம�டலேம.   (91) 

-------- 

 

ேம�ேகா�. 

 

"காள�தி�� கயிலாய. ேநெர	ப%." 

"அற3தா னிய�5 மவனி:� ேகா1 யதிகமி�ல$." 

"ஒ��< கட:��த ெவா�றிOேர." 

"மHேதரா	 க2சி� மாகட:3 த$. 

ெளாH�$ ெப�ைம� ெமா'<$." 

 

ப�ைடெயா% நாைளயி ேலாேரC கH�க! பரணிெகா�� 

ெச�ைட� ேம�வி� றீ��வி� ேதா	கழ� ெச$பிய	 ெசJ 

ெதா�ைடந	 னா� ,ர'கி	ற ேகான3தி� ேதா	றெல�க� 

வ�ைடய% ேகான� க�ணா கா	ெறா�ைட ம�டலேம.   (92) 

--------- 
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ேம�ேகா� : வி��த$. 

 

"இைற ெமாழி3தள வி ெலK கH�கமிைவ 

        ெயறிவ ென	5கழ ெறாK தன	 

மைற ெமாழி3தப1 மரபி� வ3த<ல 

        திலக	 வ�ைடநக ராசேன." 

 

ேத%ெகா�� ேதா�$ பாிெகா�� ேதா�3 தி�மைனயி� 

றா% ெகா�� ேதா�3 தைலெகா�� ேதா�3 தமிழி�'கா 

^%ெகா�� ேதா� .யி%ெகா�� ேதா� .ைத ெகா�'க 

மா%ெகா�� ேதா� மைனேவா� ளா% ெதா�ைட ம�டலேம.   (93) 

 

�ைர�தியாக ராயா.	  3தர%' சாெவா� U� ெச	ற 

விைர�தா மைரமண$ L த� ேபா�Lட! பாJ ��1� 

திைர�தா வண�தி ெலா�,ல ேவா	பி	, ெச	ற ெச3தா 

மைர�தா� மணமி	ன நா5�க� Q%ெதா�ைட ம�டல ேம.   (94) 

 

வான!பிர காச! ,கC'கி�eண ராய�< ம>சாி!பா 

கான!பிர காச! ,கழாJ3� க2சி' கல$பக>ெசJ 

ஞான!பிரகாச <�ராய	 வாC3� நல>சிற3த 

மான!பிரகாச .ைடேயா% வள%ெதா�ைட ம�டலேம.   (95) 

 

ம3தா கினியி� றிாிேவணி ச�க�தி	 மா�ெடா�வ	 

ம3தா கினி��ற பாதாள$ ,'< வண�கிநி	5 

ம3தா கினி'< மகவாக' ேக�ட வர� ெசா�!ப 

ம3தா கினி'< மரபான அ3ெதா�ைட ம�டலேம   (96 ) 

 

காவிய மாகிய காமீக� க���க� கா<ல�ேதா 

ேசாவிய A�திர ராக வி�ப�� நா	<ய%3த 

ேறவிய ேகா�ட�தி :�காி கால வளவ	 மி'க 

வாவிய ேம	ைம ெகா��தளி� தா	 ெறா�ைட ம�டலேம.   (97) 
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�கேமK ேகா1யி�ப தில'க .�ளம��> 

சகேமK ேமK$ ,கேழ நி5�தி� தமிC,ைன3� 

,கCேமழி வாைக! பதாைக�$ Lர! ,H'ெகா1� 

மகேம�வி� ெச	5 தீ�1ய தா�ெறா�ைட ம�டலேம.   (98) 

 

நாடான ேகா�ட மி�ப�� நா	கி� ண�ற�டக� 

தாடாத ெச'< மைரயாத வ$மி� மாகிவள% 

`டாதி`ட� தி�'காம' ேகா�ட$ பிற�<க2சி 

மாடா திபெர�� காலா�ட �3ெதா�ைட ம�டலேம   (99) 

 

இ	னவ% கால�தி ெல�தைன ேப%ம� றிவ%க?'< 

.	னவ% கால�தி ெல�தைன ேபாி$ .தHகட$ 

பி	னவ% கால�தி ெல�தைன ேபாக� பிற!பவ% .	 

ம	னவ% கால� ெதாட%,ைட� தா�ெறா�ைட ம�டலேம.   (100) 

 

நிைலவாC; ெப�றி�$ ேவளாள% வாழிக	 னீ�ழ; 

தைலவாழி ேபக$ப% ச3நிதி வாழிச�காழி த�� 

சிைலவாழி வாழி தி�ெந� மாறி� ேவ�கடமா 

மைலவாழி ெய�ெண� கைலவாழி வாCெதா�ைட ம�டல ேம.   (101) 

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

சிவமய$, 

தனி� கவிக&தனி� கவிக&தனி� கவிக&தனி� கவிக&....    

 

க�டைள'கH��ைற. 

தைகவ3த சீ%�ெதா�ைட ம�டல� தா%த> சாிைத ையயி�, 

ெதாைகெய	 ெறா�வ%'<> ெசா�ல! படா� ெசா	 னா:மி'க, 

நைகவ3 தி�>ெசா� ,லேவா ச ைபயினி னா.ந$மா�, 

வைகவ3த மா�திர> ெசா�Hைவ� ேதாமி3த ம�டல�ேத.   (1) 

 

வி��த$. 

காைவெவ	 றி�க�Uாி க�மணி' க5!பென	� 

மாைவர$ பதியா	 ெறா�ைட ம�டல சதக�ேக�� 

நாவல% ,கC3� ெம2ச நவநிதி ெபாழி3� ந	றா! 
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6;ல ெக�<$ ேபா�ற! ,கCநிைல நி5�தினான.   (2) 

 

ேவ5. 

க	மாாி கா�த.கி� க�Uாி ய��மாைவ' க5!ப ென	�, 

மி	மாாி - தன�கைள ய�தைன�> சைபE�1 விய3� ேக��2, 

ெசா	மாாி ெபாழி3தி�ேவ சிரகரக$ பித> ெசJ�  �?3 த3�, 

ெபா	மாாி ெபாழி3� த3த! ப�ல' <2  ம3�மி< ,கCெப� றாேன.   (3) 

 

ஓ%க5!, மி�லாத ெதா�ைடவள ந	னா�1 :சித ேவைள2, 

சீ%க5!ெபா	 றி�லாத க�Uாி ம	னன�� ேசைய! பா%ேம, 

லா%க5!ப ென	5 ெசா�H யைழ�தா: நாமவைன ய	பி னாேல, 

ேப%க5!ப னிற>சிவ!ப	 கீ%�தி யினா� ெவ?!பெனன! ேப  ேவாேம.   (4) 

 

எ�ல!ப ன$ைமய!ப	 ற�தி�ேவ� கடநாத ெனழி� சிராம	, 

வ�ல'ெகா� ைடய	மாைத ேவ�கேட  ர	 ேபால பாிைச ெசJதா	, 

ெச�வ�த$ பிய�டேன க�Uாி மக	க5!ப	 ெற�L தி'ேக, 

ப�ல'<� தா	  ம3தா ன�நம'ேகா ராயிர$ ெபா	 பாி  தாேன.   (5) 

 

க�டைள'கH��ைற. 

இ3த2 சதக மர�ேக�5 ைக'கிைச3 ேதெனவ�$ 

வ3தி'< மாைவ'க� Uாி' க5!ப	 வளைமெப5 

,3தி' <லா;ந�ளாற% த$ பாத$ ெபா�3�ம	ப	 

வ3�� பவி'க மகிCவா ன�3ெதா�ைட ம�டலேம.   (6) 

 

தனி�கவிக& )�*�ெப�றனதனி�கவிக& )�*�ெப�றனதனி�கவிக& )�*�ெப�றனதனி�கவிக& )�*�ெப�றன....    

ெதா�ைடம�டல சதக� )�றி�*ெதா�ைடம�டல சதக� )�றி�*ெதா�ைடம�டல சதக� )�றி�*ெதா�ைடம�டல சதக� )�றி�*....    

------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------    


