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பிைள தமி எ,ப பிைளயி, பவ0 ெசய1கைளப.றி 78

தமி என

விாி9 . இபிைள தமி, +,ேனா வ: த ெதா$;.றா8வைக
பிரப)த<க= ஒ,றா . ஆசிாிய ெதா1காபியனா, இபிரப)தவிலகண<க
இ,னி,னெவன 7றினாி1ைலயாயி? , “வி)ேததா? , 5வ கிள)த
யாபி, ேம.ேற" (ெதா1 - ெபா, ெச@9ளிய1 ......) எ,பதனா1, இவ.ைற
‘வி)' எ,?

ப:தி9 அடகி7றினா. வி) - 5திதாக தா

ேவ$-யவா.றா. பல ெச@9=) ெதாட)வர பா%வ. இவ.8A
பிைள தமி ஆ$பா. பிைளபாA%, ெப$பா. பிைளபாA% என
இவைகப% . இபாA% தாதிய 7.றாக பா%வெத,றா திராவிட
மகாபாஷியக தராகிய சிவஞானேயாகிக: த)ைத, தா@, பாAட,, பாA-
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7.றாக பா%வெத,பா+ள. ஆ$பா.:;- கா5ட, ெச<கீைர, தா1, சபாணி,
+ த , வாராைன, அ 5E, சி.றி1சிைத த1, சி8பைற+ழக1, சி8 ேதAட1
என ப பவ<க= , ெப$பா.::-- ேம.7றியவ.றி1 இ8தியினி,ற சி.றி1
+தEய G,8

நீகி, அHவிட தி1 அ மாைன, நீராட1, ஊச1 எ,?

G,ைற9J ேச  ப  பவ<க=< 78வ. இவ.8

1. காபாவ, திமா1, சிவபிரா,, விநாயக, +ககடK, பிரம,, இ)திர,,
இ)திைர, சர வதி, ச தமாத, +ப Gவ - எ,றி கடKளைர, பிைளைய
கா: ெபாA% ேவ$-பா%வ. உமாேதவி +தEேயாைர ப.றிய
பிைளபாA-1 ேமேல7றிய கடKள சிலைர :ைற < 7A-9<
78வ$%.
2. ெச<கீைரபவ :-- அஃதாவ, பிைளக ஒ காைல +டகி ஒகாைல நீAஇைககைள9 நில திM,றி தைல நிமி  +கமைச தா% நிைல.
3. தாலபவ :- அஃதாவ, பிைளகைள ெதாA-E.கிட தி மாத
நாவைச பா%

நிைல. தா1 - நா.

4. சபாணிபவ ;- அஃதாவ, ைக9டேன ைக ேச  ெகாA% நிைல.
5. + தபவ :- அஃதாவ, பிைளயின வா@+ த ைத வி பி78
6. வைகபவ :- :ழ)ைதைய, நட) வக எ,8 அைழ:

நிைல.

நிைல.

7. அ 5Eபவ ;- அஃதாவ, பாA%ைடபிைள9ட, விைளயாடவ பமாத அபிைளைய ஒகைலயிE தி ைவ ெகா$% ச)திரைன0 சாம ேபத
தான த$ட<களா. 7றியைழ:

நிைல.

8. சி8பைறபவ :- அஃதாவ, பாA%ைட :ழவிைய0 சி8பைற ெகாA% பேவ$%

நிைல.

9. சி.றி.பவ :- அஃதாவ, சி.றிEைழ:

சி8மிய தJசி.றிைல0

சிைதகேவ$டாெவ,8 பாA%ைட:ழவிைய ேவ$%

நிைல.

10. சி8ேதபவ :- அஃதா, பாA%ைட:ழவிைய0 சி8ேதA% பேவ$%

நிைல.

இவ.8ேள, ஆ$பா. பிைள தமிேக சிற)த இ8தி G,8 பவ<க=:
பிரதியாக ெப$பா. பிைள தமி: 7றப%
எ,?

அ மாைன நீராட1 ஊச1

G,ற?; .

8. அ மாைனபவ :- அஃதாவ, அெப$பிைள பலநிற வ மைனைய
ெய%  மாறிமாறிெயறி)தாடைல 78

நிைல.
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9. நீராட.பவ :- அஃதாவ, 5திய ெவளநீரா%தைல 78 நிைல.
10. ஊச.பவ :- அஃதாவ, ெபா,மணிகளா. ெச@யபAட ஊசEனி)
மகி) விைளயாடைல78

நிைல.

இபவ<க= +தலதாகிய கா5; பிைள பிற)த G,றாமாத வைர 7றப% .
ஏைனய ஒ,ப பவ<க=

அ G,றா மாத)ெதாட<கி, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 17,

19, 21- இHெவா.ைற ெய$ெகா$ட மாத<களி1 +ைறேய 7றப%வன எ,8 ,
G,8, ஐ), ஏO ஆ$%வைர9

ெசா1PதP< ெகாவ எ,8

ப,னிபாA-யE. 78வ. இவ.8A ப,னிபாA-யEேல, ஆ$பா.:
பதினா8 வயவைர9

ெப$பா.: Q5நிகOமளK

பிைளபவ<

ெகாளP+$ெட,8 ெசா1ல பA%ள. ேம.7றிய பவ<களி. சில
:ைற < 7A-9 ப$ைடேயா ெகா$டனெர,ப
ெறாியவகி,ற. பி<கல)ைதயி1 அ-யி1வ

+,'1களா.

R திர தா1 இதைன க$%

ெகாக.

"பிைள பாA% ெதளிதி. கிளபி., றி<க ளிர$-. ெற@வ< காெகன,
இ,றமி 5லவாிய பிய கா5 , ஐ)தா) தி<களி. ெச<கீைர யாடP , ஆறா)
தி<களி. 78த1 க.றேலா, ேடழா) தி<களி னி,ன+ SAடP , எAடா) தி<களி
னிய.றா லாAடP , ஒ,பதா) தி<களி Pயச பாணி9 , ப திேனா ெடா,றி,
+ த< 7றP , ஆ$% வைரயி னீ$%வ ெக,றP , மதிT ெரா,பதி, மதிைய
யைழ தP , இர$டா மா$-. சி8பைற ெகாAடP , G,றா மா$-. சி.றி1
சிைத தP , நா,கா மா$-. சி8ேத AடP , ப தி. Qணணி ப,னீ
ரா$-னி., க0ெசா% ாிைக கா+ற 5ைனதெல,, றி,னைவ பிறK மா:
மவ.8, +,ன ெமாழி)த ெவாழி)தவ. ேறா% , ெப.ற ஆ$பா. பிைள
பாAடா , +,?ற கிள)த ஆ$-னாவைர, இைச த பாடEபா.: +ாி ேத ''
.
''ேபUJ சிறபி. ெப$மக வாயி,, G,றா மா$-. :ழமண ெமாழிதP ;
ஐ)தி, +தலா ெவா,பதி,கா8 , ஐ<கைண கிழவைன யாவெமா% ேநா.றP ,
பனிநீ ேதா@தP

பாைவ யாடP , அ மைன கழ<: ப)த- தாடP , சி8ேசா

ற%தPJ சி.றி Eைழ தP, GசலாடP ெம,றிைவ 9ளிA%, ேபசிய ெப$பா.
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பிைள பாAேட,'' என க$%ெகாக. +,'1களி1 இHவா8 பவ<க= ,
காலஅளK

பலேவ8வைகயாக காணப%வனவாயி? , ேம.7றிய

ப பவ+ேம இகால தாரா. ெபாி ஆAசி: ெகா$%வரபAடைவ.
இைவக பிைள தமிழி, ெபாவிலகண<க, ேதைவ ெய,?)
திவிராேம0சர தி1 திேகாயி1 ெகா$ட=
இராமநாதG தியி, மகிைமைய9

அAபரJேசாதியாகிய

அகடKள அAச தியாெயO)தளி9ள

பவதவ தனிய ைமயி, மகிைமைய9 இHKலக

ந,கறி9 . இ5$ணிய

தல தி, ேதவதான விசாரைண க தாK , ேதவிேகாAைட ஜமீ)தா , ச<கீத
சாஹி ய வி.ப,ன , ெச1வ0சிற5: தக ந.:ண<க பலK
அைம)தவ , ெப 5க வளPமாகிய (மா)- அள. அ. ராம.
அணாசலJெசA-யாரவகைள தமிழ பல

அறிவ. இபிர5

சிகாமணியவகளி, விப தி,ப- இHவிராேம ர) திபணி ஆனராி
ஏஜ$டாகவி) நவநிைலேகா5ர +தEய ப1ெப பணிகைள0 சி1ெபாOதி1
+- தவ

சி.ப Wலாரா@0சி9

சாதிரவாரா@0சி9 , ெபாி

வா@)தவ

ைவதிக ஒOக மாAசியாளமாகிய க$ட' (ம - நா.ெப. நா. +. + ராைமயா
அவக ேம.ப- திபணிேவைலைய நடா திவ<காைலயி1 ேமேல 7றிய
(மா,: அணாசலJ ெசA-யாரவகA: 5$ணிய :மார?திக அ?கிரகி
த= ப- பவதவ தனிய ைமமீ ஒ பிைள தமி பா%விக நிைன)
ேச./0 ச தான வி வா? , வர,+ைறயாக தமிOண)தவ
திறைம ந,:ெப.றவ

கவிபா%)

ஆகிய (ம - +. ரா. அணாசலகவிராயரவக=:

அறிவி தன. கவிராயரவக=

மிகமகி) அ பிைகயி, திவைள0 சி)தி 

ெப$பா.பிைள தமிழி, இலகண நிர பK , ெசா. ைவ ெபாA ைவ
நிைறயK , உகநய
ெவளிபடK

ெசழிகK , அ தல5ராணகைதக ெப பாலன

இபிைள தமிைழ இனி பா-+- தன. அ<கன

+- தKடேன

அணாசலJெசA-யாரவக ந.றவபல? , + ராைமயா அவக
உ தமசி)திதவE9 , அணாசலகவிராயரவகளி, வா:விேசட+ ,
பவதவ தனிய ைமயி, திவ=

ைக7ட ஜமீ)தா ெசA-யாரவகA:

அம)த,ன ஆ$மகK உதி த.

அக$% யாவ

ெபமகி0சி9.றன. ெசA-யாரவக பிைள தமிைழ

பவதவ தனிய ைம ச)நிதியிேல யர<ேக.8வி  கவிராய அவகA: ந,:
ச மானமளி தன.
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இ)WE, +தலதாகிய கா5பவ

+த.ெச@9ளி, உலகமE எ,?

+த.சீரான

"ெதா: ைர த ம<கலJ ெசா1ெலO  தான
வ: தபா P$- வண

- ப: தநா

தபா கதிகணெம, றீைர)தி, ற,ைமயிைன0
ெச5வதா +,ெமாழியி, சீ."

எ,?

விதிப- ம<கலெபா த+

வைக9ளிேசதலாதி T8திாிதE8தியான

:.ற<களி,ைமயாகிய ெசா.ெபா த+ , ஐ)ெதO தாகிய எO ெபா த+ ,
அரசனாகிய தானெபா த+ , ெபாவைகயா. ெப$பா.ெபா த+ ,
அ+தமாகிய உணாெபா த+ , அ)தணராகிய சாதிெபா த+ , Qராடமாகிய
நX திர ெபா த+ , ேதவகதி ெபா த+ , தி<களாகிய
கணெபா த+மாகிய ப ெபா த+< ெகா$%ள.

பிறK

இ)WE, ஆ<கா<:ள நய<க பலK

கா$பா விய)

பாராAட தகனேவயா ,
இ<ஙன
திெந1ேவE.

கவிராஜ ெந1ைலயபபிைள,

-------------------------சா கவிக.
கவிக.

மைர தமி!ச"க ேசபதி ெச$தமிகலாசாைல
உபாதியாய &ம' ($தேர(வர ஐய அவக இயறியைவ.
இயறியைவ.

சிைலவளதி$ 5ய,ேறைவ வாழணா சலவணிக
ெச1வ ேகாமா,
கைலவள5 திரேப8. றவனியி,ேம ெலகா=<
களிபா@ வாழ
அைலவளத$ கட1 லKJ ேசரா ேம ர தி
லர,பா கJேச
மைலவளகா தE தா@ேம ெலாபிைள தமிகவிைத
வO  வ$ண .

(1)
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அ த:தா@ திேகாயி. றிபணிக விப+ட
னைமேபா, Qதி
ெம@ த:க$ -ைக5ைனேவா, க1வியறி ெவாOகெமலா
ேமவ ெப.ேறா
? தமச. :ண,றமிO :பகாாி பிற:மஃ
பேத சிேபா,
+ தமிேத க$ட' + ரா ம,வி ப
(2)

ெமாழி)தா, ம,ேனா.

அ,னவ,ெற, ேசைறம,ன னைவ5லவ தமி.றைலவ
னறிவா, மிக
ெபா,னவனா மிரமசா மிகவிஞ னாியதவ
5த1வ னாேனா,
ப,னவ) தமிக)த சாமி ர ம$யனி
பாவ1 ேலா:
+,னவென, ?யி ேதாழ, + தமிO நிர பவர,
(3)

+ைறயி. க.ேறா,.

பவ ெப.றா காணாத பரமன- ய0சைன ெசா.
பாAேட ெய,8
சிவ ெப.ற Kளெமா% தின)திேபா, பர<கிாிவா
ேச@:J ேசைற
தவ ெப.ற நாயகி: மகிசிறப விபிைள
தமி+, ெச@
நவ ெப.ற தமி0ச<க 5லவன ணாசலேப
(4)

நாவ1 ேலாேன.
----------

திவாவ,ைறயா தின விவா- மைர தமி! ச"க! ைசவ.
பாிேசாதக ஆகிய 'ம ேச.
ேச. ரா.
ரா. (&பிரமணிய கவிராயரவகளியறிய
ெச012க
ெச012க.
012க.

உலகினிெலH வைகயேர யாயி-?) தனெபா
=தவி ெகாளா
ாிலெரனZ ணிநீேபா Eநிதி9

ெபகியவ
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ென ைம ேபால
பல5கO) ேதைவநக வாOம ணாசலேவ
பகச) தான
நல+றேவ தைழ ேதா<க திவிரா ேம0 ரமா
(1)

ந.ற ல தி1.

மைலவளகா தE9ைமேம, மபக

வா@ெகாவா

மகிO மாேபா
Eல:ெசவி வா@ெகாவா ர)திடபி ைள தமிெழா,
றிைச தா ென<க
:ல:வா) ைறைசநம சிவாயேத சிகனேபா.
:லK< க1வி
யலகிலா றவைமேச. /ரணா சலகவிஞ
னறிஞ ேரேற.

(2)

---------------------'வி3456தா7கா 89:&ெபாிய;, விவா9 'ம
8மார(வாமி த4யாரவகளியறியைவ.
த4யாரவகளியறியைவ.

திவதன தைனநிகJ ெச1வெவ,ேற வ 5கO)
தீர, க.ப
தவதைன நிகக$ட '+  ராமவள.
சரத, ேவAப
ெவாவதன ைம)தாக K8மிரா ேமசாிட
ைறெய, றாயா
பவதவ தனிய ைம மீபிைள தமிெழ,?
ப?வ ற,ைன.

(1)

மா+ தி யானமிைச வஞான ச ப)த
வள ெல,ன
ேத+ தி யான<க ெசறி)தில<கி ேயா<:ெபJ
சிற5 வா@)த
ேகா+ தி யாணமசி வாயேத சிகவரச.
:பா 'ெல1
லா+ தி யாேகA% ைளயமற க.8ண)த
வல ன மா.

(2)
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சி தசைன ெயா தெவழி. சீதர,  பிரமணிய
ெச1வ, ற,ைன0
தவித ரண +க கமர கவிெசா1க)த
வாமி ெய,?
+ தமைன0 ேசாதரரா Kறெப.ேறா ெனைன9மHவா
8ள A ெகா$ட
வி தகென தைகேயா

5கழணா சலகவியா
(3)

விேவக மிேகா,.

கா திரமி< ெக% ததனா லாயெப

பய?றேவ

கதி ேமலாJ
சா திர தி, க திேனா டாியெப< க.பைன9)
தOவி யா)
ேதா திரJெச@ 9 ப-ெசா. ைவெயா% பா -யிராேம0
ரெம, ேறா<
ேக திர தH வ பிைகச) நிதியிலர< ேக.றி9ள
(4)

கிள0சி ேமவி.

ேசபதி ெய? ராம நாதேரா ைர)கர0
ெச ம1 ெசHேவ
ேகாபதி யாதமா தவராJச ேனயெரன
78 மி,ேனா
மீபதி கபாெவ பாவி?ேம லாகவதி
விேவக ர,றி
ேயாபதி த<7ட Kவ)ேகA %ண)9மா
8ைர தா, ம,ேனா.
------------------ெத9காசி தா7கா ெவளகா3 'மா$
ெவ.
ெவ. ப. (&பிரமணிய த4யாரவகளியறியைவ.
த4யாரவகளியறியைவ.

ஒவாி நீ+ தா. றி%ெபாளா [:ள தி
P.ற வாேற
ெப:க<ைக G:பல
ெப8வா ர)த

ப1ேலா ெம தல ேத

(5)
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திவிரா ேம ர தீ ச:யிேர யாதல,றி
ேதக + மா
மவிவல பாகமம பவதவ தனிய ைம
மல தா$ மீேத.

(1)

ெச@யபிைள கவிமாைல 5ைனெகன நாA%ேகாAைட0
ெசA- மாக$
ைமய8ந. :ல விள<க க$ட' ல<கவ
வள ல)த0
ைசவதல *தளிகீைழ ேகா5ர< கA-யபரம
தம, ேவத
ெத@+- 5ண+  ராமநா ம:ாிசி
Eைச தா னாக.

(2)

(*தளி – ேகாவி1.)

ேச5ரா ணக 0 ெசறிதரந. ப திரசJ
சிறப வ)W
ேலாதிய)த வ ைமயி,ச) நிதியி1வி வாவ ெவ,
ேறா<: மா$ேலதமிலா மாசிமதிவJ சிவரா திாியிலர<
ேக.றி னானா.
றீத8ேச. /ரணா சலகவிரா ய திேப0
சீாி ேயாேன.

(3)

அ தியி,ேற க ேதா1ேபா திமிரா ேம0 ராி,
ளளா ேலா<:
ப தியி,ேற ெனாO:ற0ெச@ பவதவ தனிபிைள
பாைவ பா ேதா
+ தியி,ேற ெப.ேற யா மதனிP8 நயெமா,8
+.ற 7ற0
ச தியி,ேற ெய,னிலத னைமயிைன தமிேயேனா
சா.8 ேகேன.
------------------

(4)
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சீகாழி ஐ>?3 தமி&ப@Aதராகிய திவாவ,ைற ஆதீன
'ம ெபா9ேனாவாரவக இயறிய ஆசிாிய&பா

திவள ேசவி. சிவ,வல பாலம
பவத வ தனி பகம

ைமயி,ேம.

ேசமா, மியJசி. சிலவிட தைமயK
தீதி1ெசா, னயெமா% ேசெபா ண,னய
மாரK மியாவ மறிK8 ெமளிைம
ேசரK ம,பா. ெச)தமிழா ெலா
பிைள தமிழிைன \%8 5லவ
ெகாைளெகா$ -டேவ :லK ைமகைற
க$ட' ராகிய க$ட' ரதனி.
ச$ட' சாதரா0 சா1ெபா% வாேவா,
+ ரா ம,ெனன ெமாழி9நா ம ேதா,
ெம ெச1 வி தினா, ேம,ைமேச வணிக,
ம.றவா ணிகெரலா வாணிக மீ<கிவ,
ெப.ற ேபாலநா

ெப.றிேலா ெம,ெறண

பா%வி தி%தேல ப%தE1 வாணிக<
7%ெம, 8A%கா% 7ற 7றின,
சீ8 பா$-ய ேதச மதனி
ேல8 +கZெர ? பதி 9தி ேதா
ன,8. பவி தி) தழி)த+0 ச<க+
மி,8*தா, ேறா,8த. கிட<ெகா% தனேபா
லJசாJ ச<கெமா, றUக. கிட<ெகாடா
ெதJசா ெத,8 மில<கி% நா,காJ
ெச)தமி0 ச<கJ ேச)மா மைரயி.
)தர +றேவ ல<க ணாசல
நாம

5ைன)த நாவ ேலாேன;

(* தாென,ற நா,காJச<க )
------------------------மைர விேவகபாB&பதிராதிப மகா-மகா-- -' எ.
எ. ஆ.
ஆ.
க$தசாமிகவிராயரவகளியறிய சிற&5&பாயிர.
சிற&5&பாயிர.

Qமகெள, பைதவிளக Qமகளா வ)தி த
ெபா.Q< ெகா பா<
காமசீ ைதையமண)த தாசரதி யரகரம
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கட) மீ$%
ேதாமகல0 சிவQைச ெச9Jேச மா,மிய ைத0
ெசா1லா $ேடா
நாமEசீ ர தல  பவதவ தனிய ைம
(1)

ந.றா ேபா.றி.

எ$ணிர$% ேப8ெமா< ெக@திேனா, கைண:யி த. ெக,ேற
க$ணிர$%

பாரதிேக யகக$U மினிதைம ேதா,

கனக நாAேடா
வி$ணிர$% ேபா,ெமனக$ ைட98)ேத ைவபதியி1
ேமவி யி)த
ம$ணிர$% நிதிகிழவ ென? ரா

சாமிவள1

ைம)த னாேனா,.

(2)

ச<கீத ெப<கடPA சாகி ய 5ைணெசP )
தேகா, ேம,ைம0
சி<காச னாதிப:J ெசயிைட  நிதியளி:J
ெச1வ, Q த
ப<ேக கானன தா, க.பகமா< கரதல தா,
பாவ1 ேலாக
எ<ேகாென, ெற% திைச:< கீ திய ணாசலேப
ேர)த லாேனா,.

(3)

க1வியறி Zகமி: ெசாகE<க மகாராஜ
கனQ மாைன
ப1வைகயா Pல:5க ெவைளயQ பதிையய,5
பாாி தியா
ந1விரத ?யசரத ென,?நா ராயணேப
நாA%< ேகாைவ
ெதா1வEைம மிகபைட த ேசாதரரா ெகா$%நல)
ல<க வாேவா,.

திெகாநா, ைக9 5ர:) திறமி:மி) நா1வ8
சிற5 ேநாகி,

(4)
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மிகவE தசரதேன ராம வா மிேகாவா@
ேமவி ய,5
ெதாகி) நானில<கா பத.ெக,ேற யி)நா,:
தைர T,8
தக5க மகிபைட தா, றவவEயா ெலனக)
(5)

தரணீ ம,ேனா.

திகான ேபேகா வி.றி பணி9<
: பாபி ேஷகமாதி
மகாP மலமEெத ேபா.சவ+

விதி+ைறயி1

வய<க0 ெச@
தகாU லவண5ர விநாயக: திபணி9J
ச தி ரJெச@
காவ டனிரா ேம0 ர  திபணி9
ெமாளிர0 ெச@ேத.

வானவத

(6)

GாிE) திழி)ேத8J ேசாபான

வ-வா

வாயி.

மானமிக மவி9ய ேகா5ர+ மினி தைம த
தம சீல
னானநய :ணமE யHவணா சலேவ=
காவ< 7ர
ேதனம வா@ மகேப8 கிைடபத.: நAபிய1பா.
சி)ைத ெகா$ேட,

(7)

ம.ெறாதா@ வயி.றினிைட வ)பிைள தமிழினிேம1
வO தா வ$ணJ
ெசா.ற:பி ைள தமிழ பவதவ தனி தா@ேம.
ெசா1வா ெய,ன
க.8ணG தறிKைடயா, ேவதா)த சி தா)த
கடPA ேடா@)
+.8சிவ ஞானமணி ைகெகா$ேடா, சி.பவிதி
+O) ேத)ேதா,.

க$ட' வாO+  ராமE<க Qம?ள<

(8)
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களி  7ற
ெகா$ெடன:< க1விவ1ேலா :ழா தி?: +,னவனா
:லK ேம,ைம
த$டமிநா வலனணா சலகவிஞ, ப திரச)
த ப0 ெசா.றா,
ெற$-ைரR OJேச பவதவ தனிமகி0சி
சிறப ம,ேனா.

(9)

பவதவ தனியேள ெய<கள ணாசலQ
பால. கி,ப
மவவள ச)ததியா வ)ததியா வ+ள 
மகி)தா க.ப
தவைனயா ன தமிைழ யர<ேக.றி ய0ேச.றி
தரணி ெக1லா)
திவ+ ேபாPதவி0 சிறபி தா, பலநல+J
ெசழிக தாேன.

(10)

+.றி.8.
-------------இராேம(ர தி&பணி ஆனராி ஏஜ@, இ$.3 பா,விதவ ஆகிய
க@ட:'ம
க@ட:'ம நா.
நா. ெப.
ெப. நா.
நா. . ராைமயா அவகளியறிய
அ சீகழிெநAலAயாசிாியவித.
கழிெநAலAயாசிாியவித.

சீமEத$ பரைவெயாE +ழ<:மிரா ேம0 ர தி
ெசழி: +1ைல
தாமE9

பவதவ தனிய ைம யாபிைள

தமிைழ பாவ1
லாமE9

ேதைவநக வாழணா சல0ெசA-

பா:0 ேச@ந.
பாமE K$டாக0ேச. றாரணா சலகவிஞ,
பா- னாேன.
--------------------
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ேச பவதவதனியைம பிைளதமி.
பிைளதமி.

உ - சிவமய .
தி0சி.ற பல .

விநாயககட.
விநாயககட.
சீேர8 ேவதாகம ெப< ேகாயிPA
சிவத வ தி,+-யாJ
சி<கா தன தி,ேம1 ].றி) தி,னA
ெச<ேகா1 ெசP த,ைன
ேயேர8 ஞானவிழி ெகா$%பிர ணவவாயி
ெல@தி9 ெளA-ேநா:
மியாவ: மி,+க மல)த= + பலா
ெம பிரா ைன திபா<
காேர8 நிறவர கைரெவ, றிராகவ,
ைகெதாழ பிரமக தி
க-தினி லக.றிய விராேம ர தினி.
க$க$ட ெத@வமாகி
ேபேர8 ந.றவ ெதாO பவத வ தனி
ெபமாA- யபிற<:
பிைள தமிகவிைத 9ளக ளிபிெனா%
ெபாிதா வள)வரேவ.
------------------------------------1. கா&5& பவ..
பவ..
திமா1 தி.

உலகமE9< :ணநிதி0 ெசழிய, ேவவிைய
9வ)தில :மிைய+,ன
ெமா5த1வி யாகவர விA%பி, வ)தவைள
9.ெறாளிக ர பி-க
விலகியவ$ மீ$%த, ற)ைதபா ேலய
விள பவவ, ேமவிநாணா,
ெம@பிணி ெகா$% ேபா)திரா ேமச:
ேம.றிைசயி1 ].றிப
பலகவைல ெய@சிைற யிAடKட ?$ைமய
பா$-ய, ெசாபன தி.
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பக)தளி ந.ேச மாதவ ேபெகா$ட
ைப)ழா ய$ண1காக
இல:ேப ெரழி,மணிக பலபதி தி%மாட
மிையயிரா ேம ர தி
Eதெம@ தவ தப வதவ த னிெபணர
ெச?ந. பிராA-தைனேய.
தி0சி.ற பல .

(1)

------------------சிவெபமா9.
சிவெபமா9.
ேவ8
அகில சராசர மாகிய Kயிக
ளைன  மநாதியிேல
யா:த, +தEய ைவ) கி திய
மவயவ மறிவிக
பகி+க மாகெவO)ெததி நி,ற பதிய
ெபாதி ெபா,ன
பலமிைச நடமி% சி,மய Kவ
பரமைன வ)திபா
மகிதல மதிPய கயிைல9 ேமK
மா?ெம ?<க)த
மாதன +,றி9 னவ- ெவ@திய
மைலவள காதEைய0
சகிெயன வைலமக கைலமக Rழ
த<கிய தைலமகைள0
சகல+ +தவிய தாைய களிமகி
த)5 ர)திடேவ.
தி0சி.ற பல .
---------------------விநாயக.
விநாயக.
ேவ8.
காியவா ணவமாைய க,மெம? ெமாெப<
காA-ைன யழி ெவ$ைம
கைலநிலா ] மதி ம$டல ெபெவளி
ககன  லாவிேம,ேம
Pாிய ேபர,பத. ேபாத க பிைன
ெயா- $% ^.றி)ேத

(2)
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_றி0 ர)த$ மத ெபாழி9 ைம<கர
ெதாெகா ெபா த1காக
அாியய, ேறவெசாாி ெவ$மல :விய1க
ளன)தெவ$ கயிைலெய,ன
லாயசீ தமிரா ேம ர

பணிகி,ற

வகி)த Kலகிலர
ெபாியவானர ெமா ெபாெள,ன மதியாத
ேபாி,ப வாKக1:
பிாியா நல தமைல வளகா தEெபய
(3)

பிற<:ெப மாA-தைனேய.
---------------------ககட.
ககட.
ந.ேகா -ாி)திAட கால தி?) தன
நாமமா மாெறO $
ணவிPெமாெர O ைதெயா தரமாயி ?Jச.8
நாK0 சாி தந1ேலா
+.ேகா- வ)$ ணிைன தைவ +- த=
+கமா8 ெகா$ட+தைல
+கைன திமா மகைன0 சி)தி 
+)தி தி நி.பா
வி.ேகா- தீ த தி லா%வா பாவ<க
ேவரறேபாகி ேம,ேம1
ெவ$-ைர ைககளா. ெச மணி9

ெவ$மணி9

]சிெயO பரைவெய,8)
த.ேகா- நி,8திைச நா,கி?< கா திட
த:மிரா ேம ர தி.
றைலயாய ெத@வமைல வளகாத Eையயமைல
த,ைன 5ரகெவ,ேற.
-----------------------பிரமேதவ.
பிரமேதவ.
ேவ8.
உயிக ளிய.8< க,மவ: 5ண)
ேவHேவ 8ட1கரண
+லக

ேபாக பைட தK +)தி

மலாி ?தி தவைன
பயிP ெமாநா, மைறயவைன பம

(4)
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தி)த ப$ணவைன
பரவி பணிவா< கட.கைரயி, பா<க
ராைம ப+கி.
8யி1ெச யலவ, ெவயி1 கா_)Sவி
ராேம ர தி1வ)
த விரத தவ)தான) ெதாட<:
வா கி ைமயிேல
மயிைலநிக சாய. ெப$U மகK)தன+
வர KதK
வளமா கைண நிைற 9மைலவளகா
(5)

தEைய காபத.ேக.
------------------ேதேவ$திர9.
ேதேவ$திர9.
ேவ8.
5திய+ த மைமதமீ ாிமேபா மைலயி.
ேபா.றிெச9

5லவபல நா.றிைச9J Rழ

நிதிய+.ற வா?ல: நிலவிய.ேப ரரைச
நீA-யி ைகெயா,8 7A-வண< கி%வா)
தி+ழக மி:பதியா மிஃெதன பாவலவ
ேதா திரJெச@ தி%மிரா ேம0 ர<ைக ெதாOவா
மதியினி.: மைலவளகா தEயிைனபா %வ:
வர)தசி) தா மணிைய 5ர)த=
-------------இல8மி.
இல8மி.
ேவ8.
5லவி ேபாாி ெலாகலக
5ாி) மாைல5ற தக.றி
ேபா) தேகா- யி.ப$%
ெபாைந ைறவ, 5த1வியா@
நிலவி பயிP

ேபாதைன

நீ<க1 ெபாறாம ேன-9ய
ெந%<கா வ-ெயா, ேற)திய)த
ெந%மா1 ேசநீ ணகாி.
லவி திாி) மலெகா@த,
ெறா- ேதா ப.ற ேதா ழியக
Rழ நி,ற திமகைள

ெபாAேட.

(6)
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ெதாOவா மிராேம ர ெம,?)
தலவி தகிைய மைலவளகா
தEைய யிராேம சைரமண)த
ைதய. ெற@வ நாயகியா)
தாைய தின<கா த.ெபாAேட.

(7)

----------------சர(வதி.
சர(வதி.
ேவ8.
சகலேவ தாகம5 ராணவிதி காச)
தைழ)திட தக ெத@வ)
தானாகி ைய)ெதாழிE னாதி ெதாழி.:ய
சகாயந. ச தி யாகி
யகலா த,கணவ னாவி. ைவ:மி,
ன+தாகி ைவகி ய,ப
கா +த வியகவிக பா%

ப-க

ளளி தவைள யJச விபா)
களாய ெகாைலகளK கAகா +O)
ெதாைல: வE ெதா,8 ெதாA%
ெதா:மிர ேம ர

5:மிரா ேமசத)

ைணய- ைகெதாO த,ைன
5கலா ெமன0ெசா1வ 5ைலயேர யாயி?
5 ேதளி ராக வேள
5ாிகாத Eைய9மைல வளகா தEைய9வைக
Q தினி காக ெவ,ேற.

(8)

--------------------சதமாத.
சதமாத.
ேவ8.
உவ நிற தணி ெவைள கமல
றல- மாேம Pைறத மானா
ெபவி ைடைய0சி8 5ைள0 சிகிைய
பிாியெமா `வா ராிமிைச ேபாவா
*தவிதி ைய0ெச8 வைள :ைழைய0
சமெச@க$ மாதா மிவெரO மாத
பவத வ தனி த,ைன 5ரK
பயி1வாி ராேம ரர ளாேல.

(9)
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*தவிதி - தக,.
---------------------&ப ேகாA ேதவ.
ேதவ.
ேவ8.
நிலKலக ைவபினி, மலாிைல ெய% ய
ேநயமE சி த  வேபா% Qசைன
நிதநித மிய.8ந மலாிைல யிபிைன
நீ%ெபற +.ற ெகா% தா= மாைம
மலமி: பவபிணி யலக8 ெமைம ெத8
மாயவிைன ைய0ெச.8 நAபாக நாெடா8
மைற+O ெம@ ண வாியபத ப மந,
மாமல கலக0ெச@ ந.றா@ தயாகாி
பலபல மத தி? மிலகிய வAசிைவ
பாவலவ ெம@  தைனபா% மாகவி
பாிமள மண ெதா% விாிமல ெரன5ைன
பாெசாளிய ெம@0ச தி யபாவி யாமத
கலகம8 + தக பலள+ நி திய
காணிெயன ைவ  களி தா% ேசK<
கலKசிவ ப தினி :லபவத வ தனி
காவலவ +ப  +ேகா- ேதவேர.

கா5பவ

+.றி.8.

--------------------2. ெச"கீைர&பவ.
ர&பவ.

நீெகா$ட மைழவள

ெபாழிெசழிய னாA-ெலா

நிைலயினி. கி,றசீ தி
நிகக)த மாதன மைல0ெசOJ சாரE
ென%<கா நிற திராம,
வாெகா$ட Q$+ைல0 சானகி ய0சி த
மணEE< க ைதயா<:
ம,?த, ெபய+,ன வ)திட தாபி 
ைவ மா Qைசெச@
ேபெகா$ட த,ைனயினி வ)ப. றாவித
பிரமக திையயக.8

(10)
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\%8 மிராேம ர தி1வ ம,பத
பிறவி பிணிக)J
சீெகா$ட மாம) தா@நி,ற ெப$ணரசி
ெச<கீைர யா-யேள
சி.பரம யபவத வ தனிெய ன0ெசா,மயி1
ெச<கீைர யா-யேள.

(1)

தக< ைகயிைன ெதாி)ெத% கA%
Sயகா வ-ையய,பா.
ேறாளி. ம)கா சியினி,8 வகி,ற
ெதா$டத) ெதா:திபலK
நி தP மிராமE< க தி? கபிேடக
நிகவி  நி,8வா தி
ேநெதாO மிராேம ர தி. றிேகாயி
னிைலெகா$ -)தநிமலா
யி தல

ேபாP+ய தலமி1ைல ெய,ன1ேபா

Eனியநி, வதனமதிய
மிபா லைச தைச திமேனா ரJசித
ெமனகா: ெம,ன1ேபால0
சி தமகி தரமிகK ேம1கீ ழைச நீ
ெச<கீைர யா-யேள
சி.பரம யபவத வ தனிெய ன0ெசா,மயி1
ெச<கீைர யா-யேள.

க+கி, +ழக+< கைறய- +ழக+<
கடெலO +ழக+Jெச<
ைக:வி :)ெதா$ட வா@ தி +ழக+<
கதிமணி ெகாழி: ெவ$ைம
யவியி, +ழக+) தீ த<க ளி.ப-)
தா%வ +ழக+Jேச)
தவி ெவன0 A- யறிய படாபிரம
மைனயதா ேயகமா:
தவள

ெபாEக)த மாதன0 சாரE.

ற<கிய விராமநாத
த ைம9) த,ைன9) ெதாOபவ கி ைமயி.
சகலச

ப ந1:)

(2)
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திமE யிராேம ர தி. ப <கிைள
ெச<கீைர யா-யேள
சி.பரம யபவத வ தனிெய ன0ெசா,மயி1
(3)

ெச<கீைர யா-யேள.

ம)தமா தெமா 5ற தினி Pலாவா,
மலமண மE)தெபாழிE,
மயி1க=< :யி1க=< கிளிக=

வ$%க=

மKப$ பா-யா%<
க)தமா தனமைத நிைனகி?< காணி?<
க$கைள ெகா$-ராம,
கA%தி வைணெய?J ேச தேகாக$% கடலா-னாP
ெம)தமா பாதக+ ெமA%ைண9 மி1லாம
ெலAகட< காதSர
ேமகிட0 ெச9மிரா ேம ர ,பணி
யிய.8ெம) யரெம1லாJ
சி)தமா தரசியா@ +)தேந வ)தநீ
ெச<கீைர யா-யேள
சி.பரம யபவத வ தனிெய ன0ெசா,மயி1
ெச<கீைர யா-யேள.

அ$டெமA % 5க0 ேசவி. ச<க.ப
மா.றி9$ Gகிமைறேத
ச)தண :ாியதா ன<ெகா%  தப
ணJெச@த ைம)தமA%
பி$டமிA %பிதி சிரா தJெச@ வாெப8
ேபறிவள ெவ,றன)த,
ேபச.: +-யா ேகAடமA ட,றி
பிர திய க தி1யா
க$டமA டாெம? மிராேம ர தினி.
கைலகபல க.8ண)ேதா
கதிய வர)த< க)தமா தனமைல
க.பக ெப.றகனிேய
ெத$டனிA ட-ெதாO ெமமக ர:நீ
ெச<கீைர யா-யேள

(4)
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சி.பரம யபவத வ தனிெய ன0ெசா,மயி1
ெச<கீைர யா-யேள.

(5)

தறிேபால வைசயா சடமி) திடவதி.
சா

5ல,கணா,:)

த)ெதாழி Eழ)திட *காம+த, G,ைற9
தாகி தனி திர$%
ெநறிேய:

வளிைய த% ந% ெநறியேல

ேநெசல வி% ய)த
ேஞயச+ க திைன தாிசி: மான)த
நிAைடயி னிைல தி)
:றிேயா% :ண+< கட)தசிவ ஞானிக
:ழா<ெகா% ெந<:தவேம
:-ெகா$ட க)தமா தன+8J ேசந.
ேகாயிE. கட1ெகாழி:J
ெசறிேவ@ ப <கதி திர$-%) ெத@வமணி
ெச<கீைர யா-யேள
சி.பரம யபவத வ தனிெய ன0ெசா,மயி1
ெச<கீைர யா-யேள.
*காம+த, G,8 - காம , ெவ:ளி, மயக .

த,ைனயறி ெவ,8மH வறிவிலா ன)தேம
தனியா யி)தசிவமா)
தாென,8 மைனேந தாிசிக ெவாAடா
தைனமைற ததைனேயதா,
+,ைன98 பாசெம, 8)திாி பதா தநிைல
+O+ண + தப1ேலா
ேமானநிைல யி.றிற பதெமா@ தமகி,ற
+க)த மாதன தி,
அ,ைனசா னகிகணவ னாகிய விராகவ
ன0சி: மHவிச<க
தம,வா1 .றிய தO 5G, ெற,8+ள
தாயவ. 5தமைம)த
ெத,ைனவா ேனா<கிய விராேம ர தினி.
ெச<கீைர யா-யேள
சி.பரம யபவத வ தனிெய ன0ெசா,மயி1

(6)
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ெச<கீைர யா-யேள.

(7)

ேவ8.
ெநறி ாி க+கி லைனயமல:ழ
னீளி 5றமாட
நிலவிய A-ெயா -லகிய பிைறநிக
ெந.றி யைச)தாட
வறியவ ெப8ெமா நிதிெயன வணிைற
மலவிழி மணியாட
மணக :ணமறி நாசி9 மதிE%
வ$டர ள+மாட0
சிறியவ ைரெச9 +ைற +Oவ+A
ெசறியி ெசவியாட0
ேச விராேம ரெமா% ேப )
திவா@ மலராட
வறிவினி லறித :றி:ண மக1பவ
ளா%க ெச<கீைர
யைலவள வாவிழி மைலவள காதE
யா%க ெச<கீைர.

(8)

மாKய கதE பலாவி ன8<கனி
வ$ேட ெனா,றாகி
ம.ைற ெயாராறி< ெக.8 ெகனநனி
வ)ேத ய<ேகாேமK மண.ேக ணிகணிைற ேச
விய, றீர)ேதமிகவள க)த மாதன +)வ
ெம,றா ளி,/ளி
ேயKக ெவ<கைள ெயபணி 9Jெசய
ெவ,ேற ெய ேபா1வ
ெர$ணில :O+ மிராேம ர+8
ெம)தா யி<ேக8
ேசKய ெகா-9ைட யாள மகிபவ
ெச<ேகா ெச<கீைர
சிைலதள வாUத, மைலவள காதE
ெச<ேகா ெச<கீைர.

(9)
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நகர+ மகர+ +ைடபட வ)த
ண<கா ெய,ேறாதி
நா-யி ராேம ரநக ெர@திய
ந)தா ய,பாள
சகரவி கர+ற வகர Kெப8
த$ேட ? பாPJ
சமெம? ெமாழிபக ச<காி ய பிைக
ச<ேக 9 பாணி
நிகக நிறமறி கடP8 ேசவி
னி,ேற ந$பாக
நிைல98 தான

வழ<கி9$ G:ந

ெநJசா JRE
சிகாிக =யாிய ேகாயிE னமபவ
ெச<ேகா ெச<கீைர
சிைலதள வாUத, மைலவள காதE
(10)

ெச<ேகா ெச<கீைர.

இர$டாவ ெச<கீைரபவ

+.றி.8.

----------------------------3. தால&பவ.
தால&பவ.

ஓ ெமாG வைக தமிO
+தி: ெபாதிய மைல9+ த
+ேள விைள9

ெபாைநநதி

9Jசீ யபா$ -யனா%<
7 நதிT ராயிரெவ$
ெகா பா ெத@வ :Jசர+<
:லK சாியா தியநா.கா1
ெகா$ட ேவத :திைர9 Q
ேத மிராேம ரநக)
தி) மிடபJ ெசறிெகா-9)
திகேவ தா)த நாதெமன0
ெச5 +ர J ெசO<ெகா,ைற
தா) தசா<க மாெகா$ட
தாேய தாேலா தாேலேலா
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தவ தைம9 பவதவ
தனிேய தாேலா தாேலேலா.

(1)

ஓ<:J ேச ெவOW.ேறா
ெடா+ பதிேயா சைனSர
+ளதி0 ேச Gலதல
ெமாளி) தப சயனமத,
பா<: ப1லா யிர)தீ த
பயிP மவ.ைற ப: ண)
பகவ தாி தேகாப-)தா லப. பலதீ த
தீ<: தீர G:பல,
ேசர திரA- ந1கிய
ெச9மி ராேம ர திலA
ெச<ேகா1 ெசP தி0 சீ திகனி
தா<:) ெத@வ ெப$ணரசா)
தைலவி தாேலா தாேலேலா
தவ தைம9 பவதவ
தனிேய தாேலா தாேலேலா.

(2)

உவ ேநாகி யிகழ.க
ெவாவ தைம9 ெமனKய)ேதா
ைர: +ைரேகா ாிலகியமா
ேவா<: ந8)தீJ ைவ9ைட தா@
பக Z8J சி./ ற1
ப%நீ ேகணி பா<கெரலா
பயிP

ெபாிய கட.கைரகA

பதி9J ேச பதிெய,?)
திவி ராேம ர திலம
ெத@வ ெகாO)ேத சிவெபமா,
சி)ைத யினி.றீA -யKயி0சி
திரேம ேதவ ராதியதJ
சவ பாவ விேமாசனJெச@
தாேய தாேலா தாேலேலா
தவ தைம9 பவதவ
தனிேய தாேலா தாேலேலா.

(3)
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மணி ெதாA -Eனி. கிட)தி,?
மைற9< காணா மலர-யி,
வ$ைம ெபாிய விர1 ைவ 
வா@விA டO+, வ)ெத% 
பிணி  கிட)த +ைலதிற)
பிைச) நில ேதா \விA%
பி,ன பணில $ணிைறய
ெப@த தீ பா1 பிற<:ெசHவா
யணி தி. ெகா%ேபா யல:ெநறி
த)த 5கA- + தமிAெடட
மாவி யைனயா ெயனேமைன
யைம பாராA -பசிைய
தணிக த:ரா ேம ர தி,
றைலவி தாேலா தாேலேலா
தவ தைம9 பவதவ
தனிேய தாேலா தாேலேலா.

(4)

ப$+ தமிழா. பிரப)த
பா- 9ய)த பாவலவ
பல< ேகAக வர<ேக.றி
ப-:J ேச பதிெயா,ேற
ெயா$+ தி: வழிகாA%
+ய த தலமா ெம,8+ர
ெசாE: ெமாE9 மண+ரேசா
ெடா$ச< ெகாE: ெமாE9 ெவ
வ$+ தீ?< கடெலாE9
மE9 ]தி வா@பவனி
மணJெச@ மலமா Eைக9 ெபா,
மணிமா ைலக= வைன)வ)
த$+ த 5

பவளவா@

தாேய தாேலா தாேலேலா
தவ தைம9 பவதவ
தனிேய தாேலா தாேலேலா.

ேவ8.

(5)
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இ ைம9 ம8ைம9 ேவ$%ப
வக ெள ெப மானாத
மிவிழி களிெலா விழிெயதி
:வியா விய1பி. றாதEனா.
ெச ைம நிர பிய நி,றி
+க+ய ெத@வ த,ைமதிக
ெச)தா மைரெயன வா@விழி
ய)த0 ெச)தா மைரQ த
ெகா ைம யைம)தம நீேலா.
பல+< :+த+ ேமெய,ன
:லK

ப0ைச0 சிறிய

:ழ)தா@ ேகாத8 ேசவினி.
ற ைம 9ண)தவ தாமாகியதா@
தாேலா தாேலேலா
சவ சக த பவதவ தனி
தாேலா தாேலேலா.

(6)

உளமல ரதிP ^றி 9வAடா
ெவா$ ைவ மி:ேதேன
9ள வினி:) ெதள+ ேதபத
+.ற ந8 பாேக
களவிய, மலவி$ +Oதற வமதி
காைல யிள<கதிேர
க$மணி ேய9ய ெப$மணி ேயய
கனித க.பகேம
யிளெவயி, மணிெயறி கட1வைள ேச
விராேம ரெம@தி
ெயைமவழி ய-ைமெகா ெள)ைத மணJெச
யிள ெபா, ெனழி,மலேர
தளாிைட யனநைட 9ைடமட மயிேல
தாேலா தாேலேலா
சவ சக த பவதவ தனி
தாேலா தாேலேலா.

இ)த பரவணி ெசJசைட யிைறவைன
யிரவி. ச)ேதக

(7)

29

ேவவிய <கன Eைடேவ வாம
E)த நீாிெலதி
+)த0 ெச,ற ெமாமழ மகைவ
+தைலயி, வா@நி,8
+,ன ரைழ த

வாாியி ெலாக,

+%க வியகிய
ெம)த ேதவ +-யா திெவன
ெவ,ைப ெப$ணாக
ெவOவி தமினி ெயHவ. 5த+
மிய.ற விபமாJ
ச)த0 ெச)தமி வளேச விலம
தேவ தாேலேலா
சவ சக த பவதவ தனி
தாேலா தாேலேலா.

(8)

வJசக ெநJசினி ெலாெபாO தாயி?
மவா@ தாேலேலா
மாமா ையயிைன யக,றா விழிெயதி
வவா@ தாேலேலா
தJச ெமனபிர ம,மா1 ெச9மJ
சEயா@ தாேலேலா
தராதல +O< கா த 5ாிய0
சEயா@ தாேலேலா
எJசE லகில சராசர மீ,ற
வி)தா@ தாேலேலா
இராேம ரநக ெர)ைத வல தி
E)தா@ தாேலேலா
கJச மல தி வாணி தி தி%
காதE தாேலேலா
கலாேப த<க கட)தி% மைலவள
காதE தாேலேலா.

ேவ8.
78 தமிOண வி தகி தாேலா தாேலேலா
7% பசிய நிறகிளி தாேலா தாேலேலா
ஊ8 5ம ரகனி தாேலா தாேலேலா

(9)
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ஓ மைறய = தமி தாேலா தாேலேலா
ஆ8 சமய விளெகாளி தாேலா தாேலேலா
ஆைன மK மடபி- தாேலா தாேலேலா
ேத8 மதிமி: ப தினி தாேலா தாேலேலா
ேச பவத வ தனி தாேலா தாேலேலா.

G,றாவ தாலபவ

(10)

+.றி.8.

---------------------------4. ச&பாணி&பவ.
&பாணி&பவ.

இராகவ, Qசி த ைவ<கர கடKளா
மிப+க ெத பிரானா
ாிலவண 5ர தி. றிேகாயி1 ெகா$-)
ெததிவ) திைறJசிெய,8
விராKம, பெகலா மிைட_8 சிறிேத?
ேமவா வித<க தி1
ேவ$-ய வர<ெகா% தி,ன ர)திட
விள<:மா, மியமE)த
5ராதன மி:Jேச தீர தி ெல$ணிலா
5லவேர கவிகளாகி
Qைசெச யிராேம ர திைறைய மவிப1
5வன பரபிPள
சராசர மைன ) த ப0 சிள<கிைள
சபாணி ெகாA-யேள
ச.சன ெதாO பவத வ தனி மகி)தினிய
சபாணி ெகாA-யேள.

திவைண யிராகவ, வ:க ெதாட<கி +,
சிைலெயா,ப த<ைகேய)தி0
ெசறிKற நி8 தலா லHவிட) த,ைனேய
திகேச Gலெம,8
மKநவ பாஷாண ெம,8Jெசா1 வார<:
வ)கட லா-யத,ேம1
வEயச கரதீ த மா-ய, 5.றிரா
மைனவண க 5ாி)ேத

(1)
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யைமயா கியதப சயந ைத 9<க$ட
வகளவி1 பாவெம1லா
மாி  ெப பிணி யக.றி] %<ெகா%
தெச9 மிராமநாத
தவள ாிராேம ர)த க<:யி1
சபாணி ெகாA-யேள
ச.சன ெதாO பவத வ தனி மகி)தினிய
சபாணி ெகாA-யேள.

(2)

உ தம மி:)தமைல ய வச பா$-ய.
ெகாெப

5த1வியாகி

ெயாளிநவ மணிம:ட +-5ைன) லெகலா
ேமாராழி ெசலKA+ தமி நடJெச9 ெபாதிைகமைல த,மரபி,
Gலமைல யாயிக
+,ெப.ற வரசியா ம,ைனநி, றி+,ன
+ +ைற பணி)ெதO)
சி தமகி ழ,ப: ந,மக வளி த
ெச@தி%மி ராமநாத
ேதவியா யாவியா ைய)ெதாழி. : ைண0
சி.ச தி யா@0சிற)
ச தமாி ராேம ர திP8 ம ைமநீ
சபாணி ெகாA-யேள
ச.சன ெதாO பவத வ தனி மகி)தினிய
சபாணி ெகாA-யேள.

*ஒ,8ேச : ெப

ெபாெளன பிறKேமா

ெரா$ெபா விள:கி,ற
Kயக)த மாதன0 சாரE. ப,மணி
ெயா:வா ாிதி9லா@0R
,8சீ ெப8மிரா ேம ர< ைகெதாO
திபல 5க,8 ேச
Sயசீ பா-னா லளேகச னிகெரன
ெதா:ெபJ ெச1வ வாநா
ெள,8ேம காலவைர யைறயி,றி ய5ாி
யிராகவ, Qைசெச@9

(3)
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மீச,மல வாச, ெறாOபரம ேதசனா
ெம,றி% மிராமநாத,
ற,8ைணவி யா@வJ சி. ேகா தயவாாி
சபாணி ெகாA-யேள
ச.சன ெதாO பவத வ தனி மகி)தினிய
(4)

சபாணி ெகாA-யேள.
*ஒ,8 ேச த1 - க)த ; ெப ெபா - மாதன ;
எனேவ- க)தமாதன ெம,பதாயி.8.

5$ணிய ெம? ப:தி +ப திர$%
5ாி)தி% சிற5+யQ
5கEயிெலா Q ர, மழவிள

பிைளைய

ெபா@ைகயி. க$%5னித
+$ணிலK சிவஞான வ+த+< ெகா<ைகநி,
ெறாO:பா P<கல)ேத
9$Uமா றி,ன ர)தK

வ$ைம9

ெமாவைளக ளாெலா த,
றி$ணிய 5ய:வ% ப திP

வ%பட0

ெச@9 வ, றிறPமிக
ெச<ைகய

ப<ைகய< ெகா$%நீ ெசOமதி

ெத$ணிலா +.றமாட)
த$ணிய வள ெபாE யிராேம ர த,ைன
சபாணி ெகாA-யேள
ச.சன ெதாO பவத வ தனி மகி)தினிய
சபாணி ெகாA-யேள.

ெத@வமட ம<ைகயக க.பக Qமாாி
ேசவி  நி,8ெகாAட0
ெசறி9நி, ேறாழியக R)நி, றிKள)
ேத)திைக ெகாAடநா+
+@வெம, றி)திைர வாணி0சி வா@ தியி
Kலெகலா< ெகாAடேம,ேம
Pயாிரா ேம ர+ வ)தநி, ேகாயிE
ெனா<:ேப ாிைககெகாAட
ைகவJ ேசம கல<க$மட ெம<கU<
கால) ெதாி)ெகாAட

(5)
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காமிய< கதா திைறJசியா ன)தநீ
க$ணி,8 ம,பெகாAட0
ைசவெநறி தைழயவ$ மைழெபாழி ப <ெகா$
சபாணி ெகாA-யேள
ச.சன ெதாO பவத வ தனி மகி)தினிய
சபாணி ெகாA-யேள.

(6)

ேவ8.
ேமா க<கட1 ெவ$-ைர ]சிய
+Oமணி + த<க$
ெமா@ தி பகிள நிலK ெபாழி)
+ய<கி வய<கிடK
மீ ெதாி)ெததி ேத- வ பாி
ெசனெவ வைளயினெம<
ெக<:) திாிதி ]தியி1 வவா
ாிைணய- ேநாவாம.
றா மண<கம 5,ைனக ெசாாிமல
தமனிய +8 ெவளி
தகெடன மிளி மிராேம ர+ைற
தாேய யிமயமைல
ேகா தவி)தி% ம,னவ, மதலா@
ெகாA%க சபாணி
:லமE த+ய மைலவள காதE
ெகாA%க சபாணி.

நJசிைன 9$டவ Jசில ெர,ப
நாெட< :)ெதாிய
நைகவா ய+தJ சிறிளி ராம
நாத தம:தK
வJசி யிளJசி8 ெகா-ேய பி-ேய
மாேன ேதேனெபா,
ம1: மிராேம ர+8 க)த
மாதன வைரயிலம
ரJசிைன யாறிைன ெவ,றவ ரறிவினி
லறிவா@ நி,ெறாளி
மமைற +-ேவ யK வ-ேவ

(7)
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யழகிய ெபா,மாைல
ெகாJசிய மகவா@ வ)த :யிேல
ெகாA%க சபாணி
:லமE த+ய மைலவள காதE
(8)

ெகாA%க சபாணி.

மதிமர பினிெலா மகளா@ வகிைன
மK ெகா-கயைல
வளத மினெமன மதிE, மதி,ேம,
மாட 0சியினி
லதிெபா ளளKெச@ திடகி8 வியமணி
யைமெபா. கலச தி
ல$ட+ ெம$-ைச 9<க$ ெட$ணிட
வகல+ நீள+ேம
திெபற மி:ேகா5 ரநவ நிைலயி.
Rளிைக மாளிைகயி.
ேறாரண ம8கி1 வாாிதி ெவ$-ைர
SK< கய1க$மிக
:திெகா ளிராேம ரநக மாைம
ெகாA%க சபாணி
:லமE த+ய மைலவள காதE
(9)

ெகாA%க சபாணி.

ேவ8.
ஓவிய ேமநைட க.ெறதி வ)தி- ெலாேபாத
P.றி% ேச நகெப மாA- 9ர ேதா%
ேமவிய ேவத, +த.பல வி$ணம ெம@ ேதவ
ெவவி விட தி, ெமE)த- ெதாO மிக தாழ
வாவி யளி தி% மிைற9ட னீமகி ழபா%
ம-யவ ராெமைம வரதெமா டபய மளி தாள
7விய ெதனவைள +ரல ெகாA%க சபாணி
:.றமி1 பவத வ தனி ெகாA%க சபாணி.

நா,காவ சபாணிபவ
------------------

+.றி.8.

(10)
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5. த&பவ.
த&பவ.

கதE 9% 5 தைலெகா:
கமலJ சாE க+:5ய1
கய1ேவ@ ேகழ. ெகா 5ச<:
க 5 காிேகா டாதிபல
KதK + த மி8க,+த
Pைர: :.ற பலKைட தீ
ெதா,ேறா விைலபA `ெர<:
+லாவி திாி9 +ைதவி ேப
மிதமா மலக பலSவி
யிE<க மாநி, னிைறவதைம
யிராேம ர தி. க$-ைறJசி
ேய தி நி,ைன ெய<க=:0
சதநீ ெய,பா கெச9நி,
றமிவா@ + த) தகேவ
தைலவ ாிடமா மைலவளகா
தEேய + த) தகேவ.

(1)

+-ெதாA டமர லகள:
G<கி, + த மிபி+ த
ெமா@ பா யாைன ம5+ த
+தி

ப,றி ெகா 5+ த

ெவ-பA ட8பA ெடா-பA%
ேமனி ெவ=  கீ])
மிகநா UAெகா$ -)தெதவ
விாி 0 ெசா1லா ப: தறியா
ெதா-ெதாA ெடாளிைக யரமகளி
Rழி ராேம ர த+ேத
ெதாOவா வ8ைம கEயிைள
ெதாைல:J டேர நீ$%
த-பA ெடாளிகா :ழலா@நி,
றமிவா@ + த) தகேவ
தைலவ ாிடமா மைலவளகா
தEேய + த) தகேவ.

(2)
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கால +ண) தாயா
கைணகா1 கிட தி ந8<கலைவ
கமO மJசA காபணி)
கா9 மிளெவ) நீராAநீல விழிக$ ணீ)தி
ெநJேசா டைண  ெந.றியி1ெவ$
ணீறிA டத,ேம. றிகசா)த
நிகெபாA -A% ேநேநாகி
ேகால +ைலபா MA-ய
:லK மயிேல :யிேலெய<
:ைறபா டக.ற வ)த=<
:ழ)தா ெய,8A ெகா=ம,5
சால விராேம ர தி1வள
தாேய + த) தகேவ
தைலவ நிடமா மைலவளகா
தEேய + த) தகேவ.

(3)

ேமக மK + ெதனகா
ேமய :ழE. ெறா<கE%
ெவ$ணி திலேகா ைவ0சர+
மி,பா@ A- யணிதலா
பாக மதி9 மணி:ைழக
பதி9J ெசவி9 மைதெயதி 
பா:< கைண ெபாழிவிழி9
பயிP Gகி னணிமணி9
ேமக ேபாக மாயி:
மிராம நாத ளமகிO
மிராேம ர தி. காUம,ப
ாிைட_ ெறா,8 ெம@தாம.
றாக ேசாக) தவி தி%நி,
றமிவா@ + த) தகேவ
தவ ேதா பரK

பவதவ

தனி தா@ + த) தகேவ.

பா$- நாA- லர ாிைம
பதி9

ெபாதிய மைலேபால

(4)
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பதி9J ேச பதிக$ேண
பயிP< க)த மாதனெவ.
\$- வ+, றிE,விைளயா
-ளமா மயிேல ெய)தாேய
ெய1லா பவ+ மாி:மிட
மிராேம ர ேபா ெல<:மிைல
தீ$- னாP< க$டாP
தீ<: தவி:) தீ தமி)த0
ேச ேபாP

யா$%மிைல

ெதளி)ேதJ ெச,ம ெபௗவமினி
தா$- ]% ெபறவ=)
தாேய + த) தகேவ
தவ ேதா பரK

பவதவ
(5)

தனி தா@ + த) தகேவ.

ேவ8
ப.ெறலா

விAேடக Kவாய பிரமநிைல

பாவனா தீதெம@தி
பாகி,ற சிவேயாக +னிவப1 லாயிரவ
பயி1க)த மாதன தி,
.ெறலா) தீ த+ மிE<க+

ெதா$டபல

SயQ சைனயிய.ற
ெதாகமண மிகந) தனவன+ மிளநீ
ெதா:)ெத,ைன 9)ல<:
ந.ெறலா +ைலயினக ளாடP

பாடP

நவி.றிரா ேம ர தி
னாமெமா கா.ெசாE. ேசமநிதி யர வா
நா$மக ேப8ந1:<
க.ெறலா +ணபவக கா$கி,ற காAசியி,
கனிவாயி, + தமேள
கைலயாதி T9மைல வளகாத c9ன
கனிவாயி, + தமேள.

அாிசன

Qசிநா டகந- பாேபால

வாயி?J ேசதீ த
மா%வா ெமனவ) Gகிெயா நாேள?

(6)
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மகலா தி)நி,ைன
தாிசனJ ெச@வேர லதிவிரத தபெசப)
தான)தி யானேமரமJ
சார வ ேமத+த EயாகJ ெச9 பல,
றமிெதா, ேறாசக தி1
விாிசன சGக தி Eைணயிலா ெபவாK
வி$Uலக வாKமத,ேம1
]A%வா K)த மிராேம ர தினி1
வி 5ம- ேய<கவிைனயி,
காிசன) த+மற 5ாிெப< கைணநி,
கனிவாயி, + தமேள
கைலயாதி T9மைல வளகாத c9ன.
(7)

கனிவாயி, + தமேள.

:ப தி னிையமK பாவ+) த)ைததா@
:ழவிய) தணகளிவைர
ெகாைலெச9

பாவ+ மித.:நிக ம.ைற

ெகா% பாவ +)தவிக
விப  G,8தீ த தி?

ப-யேவ$

%வதிைல யிவ.8ேளெயா,
ெறதிேல? ெமா+ைற ப-)G கி.ேபா
ெம?மிரா ேம ர தி.
ெசாப தி னிைலயிைன0 O+ைனயி, வழிெச,8
Sயமதி ம$டல தி.
8வாதசா) த0சிதா காச தி லறியெவதி
ேதா,8ெமா ெபாியைணேய
கப தி1 வ)தவ, ெச@ேச கா:நி,
கனிவாயி, + தமேள
கைலயாதி T9மைல வளகாத c9ன
கனிவாயி, + தமேள.

ேவ8.
ப-ேம Pயாிய தமிழா1 வழிப%
ப த தமெகளிேத
பயிலா ணவமல வEேபா@ நிைல:ைல
பAெடாழி ய0ெச9நீ

(8)
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ய-ேய ைம9ெமா ெபாளா வ5ாி
யக தி தனிேய
யUவா யி?மினி யகலா ெததிற
ல.5த மி தைரேம,
மி-யா Pழ1பவ ெதாOதா லவய
விAடக லக-ேத
விலகா நிதிதன தைனேந ாிவெரன
ெம த வளிபவேள
+-R -யசிவ ெபமா, மகிமயி,
+ த மளி தேள
+ேச வி,மைல வளகா தEமல
+ த மளி தேள.

(9)

வOவா வறமவ ளKேம வளர
வள த மடபி-ேய
மைறயா கம+ண ெபாிேயா ள+ற
ைவ த விளெகாளிேய
ெதாOவா பவ+O வநீ ெறழெவதி
Aட டகதிேர
ைறேதா றிலகிய நிைறேவ நிமல
@ த ைவகனிேய
யOமா கKணிய பசிேபா ம+த
மளி த தனகிளிேய
ய-யா :ைறநனி ெபாிதா யி?நிைன
வ.ற வAகடேல
+Oமா தவபல ெதாOமா மடமயி,
+ த மளி தேள
+ேச வி,மைல வளகா தEமல
+ த மளி தேள.

ஐ)தாவ + தபவ +.றி.8.
---------------------------

(10)
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6. வைக& பவ.
பவ.

ேதவக

மிய?மி ெச@தவ ெனன:0

சிற)தவ ெனனகளிப0
சி.பW1 விதி+ைற திற பா நவவாயி1
ெசறிய0ெச@ சிகாிSவி
ேமவாிய ம$டப) திமதி1 விள<:மணி
ேமைடகட ேமய:,ற
மிகசி திரெமO மாட<க ெபா.கலச
விரKேம, +க%ேவ@)த<
ேகவ

வியெப@ 7ட<க வளமி:

மிராேம ர திெல@தி
யிராமநா த.:நி. :<க<ைக யபிேடக
மி,5ற விய.8வி ேதா
பாவ+O ைத9மாி திAடகா மிய+தK
ப0ைச :ழ)ைதவக
பத+ தி T9 ப வதவ த னீ9 ப
பரK.ற நீவகேவ.

(1)

இைடயாய நAபின :வமான மாகிய
விலா<கE9 மிழிKமிகK
ெம@கைட யாயநA பாள: ேநக+:
ெம.:நிக ாி1ைலெய,ன
தைடயா மிைலெய,8 தாேன தன:0
சமானமா@ தைலெய% 
தைலயாய நAபினைர ெயா ேம1 வளெப$ைண
தெவன தைனயைட)தா
கைடயாதி பலன ளிட<கபல Rவ)
த%க+ த<களைலயா
ல,பி. ெகா% தி%J ேசதிரா ேம ர
மைதபணி) தவைரயயனா
பைடயா திகவி0 ெச,மசா ப1Eய
பEதJெச ய,ைனவக
பத+ தி T9 ப வதவ த னீ9 ப
பரK.ற நீவகேவ

(2)

41

ஆணிெபா ன பல த.5த நட<காU
ம,ைனேய ய-ைமெச@9
மவதைம யிராேம ர திலா ளரசிேய
யாைச ெபகமதனா.
காணிைக யாகநி, கணவ :ய)தெபா.
கா த வாம)த
காசினா ல0சைனெச@ வா வட காசியி.
க<ைககா வ-யிேல.றி
ேபணி0 ம)வ வாநி, 5கழிைன
ேபச ெதாட<:ெபாிேயா
பிறநி, ேபரழ: க$%தாி சிக+,
பி,வர ெபாிவ)
பாணி த1 ெச@யா 5,+8வ1 Q 
பாி)ேந வகவக
பத+ தி T9 ப வதவ த னீ9 ப
பரK.ற நீவகேவ.

(3)

ேவ8.
ேபைத மாப. பலபவ
ெப.றி ேக.ற தன ேபால
ெப J சி8 < : ைபபிJ
ெப<கா@ +த.ப1 ேபெகா$ட
ேகாைத ெயாK மிளநீாி,
:ைலக ம) :ளிெத,ைன
:லவி ராேம ரெம,8
78 வாேகA பாகியம
வாைத தவி:J சJசீவி
ம)ேத 5திதா@ வவி)ேத
மதி9$ மதிேய மரகதேம
மைலய வச ம,னவனா)
தாைத வள த தவமகவா)
தாேய வக வகேவ
தனிேய கனிேய பவதவ
தனிேய வக வகேவ.

பாிதி பாிகா Pைடெத,ன

(4)
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பழ தி ன+< கழிகைர9A
ப%<கா 5,ைன மல ேத?
பலவா ேறா- பா@)திடP
பிாிவி, Gல மலமகல
பிற<: +யிேபா Pவெர,ற
ெபய மாறி மரமிக
ெப.ற கடேல ேபரகழா0
ாிெகா வைளக ெப 5கழா
ல<க ேதா,8 திைசநா,:J
Rழி ராேம ர தAபா1
ர:) ெத@வ0 ரபிேய
சாிக ெளா%W 5ரJசில ப
தமிேய ெமதிேர வகேவ
தனிேய கனிேய பவதவ
தனிேய வக வகேவ.

(5)

அைழ ேத நி,ைன யாைசயினா
லழ: கழ: ெச@பா
பவேபா. கலைவ ந8 பனிநீ
ராA- யாைட 5ைன)தவனி
யிைழ ேத க$ேண ெற@தாம
Eய<: திலக மிAடணிக
ளிளைம பவ) தனேக.ப
ெவ1லா) தி தி ெயழி1விழி:
:ைழ ேத கைம ெயOதிய
ெகாழி:< ேகால< கா$பத.ேக
:லவி ராேம ர திலம
:ளிQ< ெகா ேப ேகாகிலேம
தைழ ேத மா)த$ Q)ேதேன
தாேய வக வகேவ
தனிேய கனிேய பவதவ
தனிேய வக வகேவ.

கான.:ழி யி.கம ெந@த1
கைரேம M< :டவைள9A
கா1சா@) : தQJ ெசO)ேத,

(6)
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ைகைத மலாி. கல)தி:<
7ன. :: ேபைடெயா%
:J  7A- தா?நனி
:- த ெவறியி. கடலைலயி.
:தி  கயைலெகா திெயழீஇ
Sந. 5ளின மிைசயன)த)
ெதா:மி ராேம ர திலம
ைவைப< க ேப கைடபடா
Sய வ+ேத யற வள த
தான0 ெசO<ைக மலரனேம
தாேய வக வகேவ
தனிேய கனிேய பவதவ
தனிேய வக வகேவ.

(7)

ெச,ம கடைல கட தி9யி
திரக$ + தி கைரேசர0
ெச9நி, 8ைண தாA கல ேபால0
ெசறி9 மா)த ரவரவெச@
க,ம ைறயி. ேசரெந%<
காிய கடைல கட மர
கல<க ேகா- கணகி, ேம.
கைரயி ன: காணவ
ப,ம. கட<கணட) ேத:
ப-ெச@ ேசபதியி ெல<க
ப$ைட விைனயி, ப.ற8 த
பாவா@ Qவா@ காவா@+,
ற,ம ைறயி, +ைறகாA%
தாேய வக வகேவ
சEயா த= மைலவளகா
தEேய வக வகேவ.

அேவ 9ேவ யKேவ
யேள ெபாேள ய,பரக
தகலா தி:

ேபெராளிேய

யகிலா$ ட+ வ) தட<:ெமா
கேவ பழ<க. பைனகால<

(8)
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கட)த +தேல ய வித
கல5) வித பிாிKமா@
கா$பா காண ப%<காAசி
திேவ பிைள ேபராைச
தீக வ)த ெச1வேம
திகழி ராேம ர திலம
ெத@வ ெப$க சிகாமணிேய
தேவ 9யசி) தாமணிேய
தாேய வக வகேவ
சEயா த= மைலவளகா
(9)

தEேய வக வகேவ.

வ ேப ாி,ப ைறெகாழி:
மணிேய வக சிவான)த
வ-ேவ வக Kயிமலேநா@
மா.8 ம)ேத வகப <
க ேப வக ெவ<களி
க$ேண வக க$மணி9A
கல)த பாவா@ வகசிவ<
கமேத, கல)A களி த)J
 ேப வக + திெநறி
ைணேய வக பவ)ெதாைல:J
டேர வக ெதா$ட:ழா)
ெதா:மி ராேம ர திPைற
த)ேத< கனிேய வகKய
தாேய வக வகேவ
சEயா த= மைலவளகா
(10)

தEேய வக வகேவ.

வைகபவ +.றி.8.
-------------------------------7. அ54& பவ.
பவ.

ம1:+ய வானச

ப)தர+ த<கைடய

ம,?ெமா த ப மாகி
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வ)நி, றளலா. சார<க +Aெகா$%
ைவகலா ேலா<: மைல+,
ன1:மிைச யா.க.க டக+,ைக வசமK
நAபினா, ெம@ த வளமா
ந,ைமயா Pயத மிராேம ர திைன
நய)தம ாிராம நாத
பி1:க ைணபிழ

பாெய<க ள,ைனயா

ெபமாA- தைனநி கபா@
ெபாியமதி ேயயா<க ெசா1Pவ ன:நனி
ெபாியமதி யாநிைனக$
ட1:தE லாவனச மலநிக +க திவெளா
ட 5c யாடவாேவ
யைலயா கய.க$மைல வளகா தEெபUட
(1)

ன 5c யாடவாேவ.

கதி9தK மாகாய ெம@தலா. காவிய<
க$மK ெபாளா தலா.
க)தமா தன+ற தகமா தைர9A
கல தலா. கைண ெயாளியா.
அதித கிேரதா 9க திேல ஞானந.
ேசாதிவ- வாய த.பி,
88திேர தா9க தி1ேவத Kவா@
வாபர 9க தி Pய
மதியினி1 வJசிவ ெசா[பமா@ கE9க
மதி.ேச வ-K ெப.8
மகிதல< ெகா$டா% மா,மிய

வள)வர

வதியிரா ேம ர தி
லதிசமா ன ெப8ைவ ெய<கெப மாA-9ட
ன 5c யாடவாேவ
யைலயா கய.க$மைல வளகா தEெபUட
ன 5c யாட வாேவ.

ஒேகாண சகர +ன:$% நா.பேதா
ெடாG,8 ெதாக ேகாண
+ளச கரமிவA :$%பதி னா8கைல
9$%ன :ய மளா1

(2)
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வேகா ணமகற0 ெச9மிவA காயிர
வ$கைலக =$%ன ேகா
ம$டல) தா?$- ராேம ர ேபாP
ம$டல

பலவி வA:$

-ேகா ணய)8< கைணெபாழி 9<க$
ணிராமநா த: மைனவி
ெய?மகா ேதவி: நீ:ைற) தைனெயன.
ெகளளK ைமய மிைலயா
லேகாண ன-ெதாO< க)தமா தனெவ.பி
ல 5c யாட வாேவ
யைலயா கய.க$மைல வளகா தEெபUட
(3)

ன 5c யாட வாேவ.

சிவபிரா, +-யினீ விதமா கிகல)
தி%ைவதி ேமனி த,னி.
ெச பாதி ய வித மாகி கலபளிவ
ெச<கதி0 ெச1வ ெனாவ.
:வைக9ற நீெகா% தைவ+O வா<:வா
9லகி. பல: +தK
ெமா$ெபாக ளி.சிறி

வா<கிலா ளிவெள,னி

PயKன :ள ேதாகா$
டவமி: மிராேம ர தினி. க)தமா
தனமைல0 சார ெல@தி
தேகா- யா-ய மேகா- யாயி?)
த:+ தி சார ந1கி
யவனவள தாெய<: நிைறQர ணெபாெளா
ட 5c யாட வாேவ
யைலயா கய.க$மைல வளகா தEெபUட
ன 5c யாட வாேவ.

உன:மிவ =:ெம தைனேயா பலபல
K8 ேபத மைவ9 ளி,ன
ெமா,8மA %Jெசா1வ நி,8நீ சிறிேக
=வமி1 லாத ெவாவ,
றன:நீ வைச9ற :ைடயாகி யிரவிேல
த<:வா@ தவன, ெவப)

(4)
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தணிகவறி யாயிவ சராசர< கAெகலா)
த$ணளி :ைடயி னாேல
மன:மய ேலெச9 பிறவிெவ ப)தணிய
மா.றிெய கால +Jசீ
வதித மிராேம ர தில- நீழP
வழ<கியிைச வா@) திப
ளன:O நைடக: வெம<க ள ைம9ட
ன 5c யாட வாேவ
யைலயா கய.க$ மைல வளகா தEெபUட
ன 5c யாட வாேவ.

(5)

எேபா நிைலநி.க +ப திர$டற
மிய.றினா ளிவளி ட தி
ெலHெவவ வி 5+ய தானெம1 லா+ள
திநி.க விவைள ய,பா,
+ேபா ம-ெதாO ெப.றவ ள,பபல
+ேச மாக +O
ெமா@ திட0 ெச@தபல ச திர A5கி?
+,ேறா,8 *ம,ன தான
ெமாேபா மாறி,றி நி.:ேவ$ -யெவலா
ேமாைக9ட னீைக 5ாிவ
ெளாகாE ராேம ர : வதிெயனி
P$ைம9ண வா9 ண)ேதா
ரேபா மறிவத. காிதா யி)தவெளா
ட 5c யாட வாேவ
யைலயா கய.க$மைல வளகா தEெபUட
ன 5c யாட வாேவ.
*அ,ன தான

- அ த,ைமயான பலவைகபAட தான<க.

ெவJசின தாEவ விழி தீயி, வக,னி
ேவவி கள

5:)

ெவ@யத க,றைல தைன த-) ேதாாிரவி
விழிைய பறி  ேவேறா
ெசJ ட கதிரவ, ப1ைல தக த<கி
ெச<கர ம8  வாணி
ெச@யகா ெதா%Gகி ைனெகா@ நி,ைன9)

(6)

48

ேத@ வா, ேறவ பல
பJசிைன ேபால பற)ேதா% மாெசய
பAடபா ட,ற றி)
பரா+கJ ெச@வதழ க,றிரா ேம ர
பதியாக ைவகி ெய,8
மJசின கபய< ெகா% த= ம ைம9ட
ன 5c யாட வாேவ
யைலயா கய.க$மைல வளகா தEெபUட
(7)

ன 5c யாட வாேவ.

ஒ தியா மிவெள,8 நிைனய.க விவ$ைம)த
ேராாிவ ளர வ:
ெளாவெனா ெகா பினா. கய+கா ர,வEைய
9டெலா% பிள)ெத றி)தா,
வி தியா மாயிர ெதAட$ட வாைவ9
]ேண யிழக ெவாவ,
ேவEனா. Rரப, மாவிைன வகி)தன,
]%விைழ வா: ஞான
தி தியா க)த மிராேம ர தி.
ெசO<கைட க$க சிறி
ேச)தி-. பா)தெளா, றிவகணவ +-நி,8
ேத-வ) ைனவி O<:
ம திெயா% நீயத, +,னெர

ம,ைன9ட

ன 5c யாட வாேவ
யைலயா கய.க$மைல வளகா தEெபUட
ன 5c யாட வாேவ.

நி,ற)ைத ெய?மிரா ம,பிரம க திதைன
நீகிய ணிமல,யாவ,
ேனயமி: மிவகணவ ன,ேறா நினாடE
னி.கைறயி ேனா%நீ<கா
வ,ற)த கயேராக மா.8வ மிகெவளி
வதிெய, றகைழ தா1
வாரா திபைன ய,றிெயா வமி1ைல
வளக)த மாதன தி,
:,ற தைனக$% ேசநீ ரா-ெயதி

(8)
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: பிA% நி.பள<
:றி த +- தி% மிராேம ர திEவ
:ணெமலா +ணமைற0ேச@
க,ற த$ வாவியி. பா1கற) தபவெளா
ட 5c யாடவாேவ
யைலயா கய.க$மைல வளகா தEெபUட
(9)

ன 5c யாடவாேவ.

ச<க<க ெவ$மண. 8ைறெதா8J ெசாாித)
த$ணிலா + மேக
த<:ெந@ த.பர ெப<: வயி ர0சிறிய
தகெடன விள<:+5
வ<க<க மைலேபால நி.:< கட.றிைர
வழ<:மா ணிகமணி9
வா?ற நிவ)தி%< :விய1க ேசப%
வளக)த மாதன ைத
யி<க,5 ெகா%வ) பிறமைலக காண.
கி)தெதா ெப,னலா:
மிரேம ர திைன0 ROமல வாவி9
மிள ெபாழி1 வள<க=<க$
ட<க<: களி7ர லா:ெம

ம ைம9ட

ன 5c யாடவாேவ
யைலயா கய.க$மைல வளகா தEெபUட
(10)

ன 5c யாடவாேவ.

ஏழாவ அ 5Eபவ

+.றி.8.

-------------------8. அமாைன&பவ.
அமாைன&பவ.

5,ைனய< கானE. ப,மல ெசாாி) நனி
ெபாதி9 ெவ$ 5ளினம,பி.
5ர)தர ன0சைனெச@ ெவளிய< கிாிெயன
ெபாE9J சிற5மிக
ெத,ைனய< கா@கபல ேச+த EயெசO)
தீ த<க ளா-வ)
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சிவQைச ெச@பவ :பேயாக மாக0
ெசறி)தி% சிற5ெமாகா.
ற,ைனய< காநிைன கி?மிAட சி தித
த$க)த மாதன தி,
ற:சிற 5<க$% மகிழிரா ேம ர)
தனிலற) தைழயநி.:
ம,ைனய, பாகெவ$ டரளவ

மைனெய%

த மாைன யா-யேள
யேள 9ெகா$மைல வளகா தEெப$மயி
ல மாைன யா-யேள.

(1)

ந1ெலாOக தி. சிற)தமைற யவைகயி
ன,ெபாA டானந1கி
ந:ேச G:வா சிவநி)ைத :நி)ைத
நாெடா8 நய)தெபா1லா
51ெலாO கினராயி ?J Aட ெபா,ெனன
5னிதரா த.:ய)த
ேபாத) த<க)த மாதன0 சாரE.
ெபாவ மகி0சிQப
வி1ெலாO க தி?) றெவாO க தி?
மிப] ெட@த.ேகா
ேரணிெயன வமிரா ேம ர< காணிெயன
ெவ,ெற,8 ].றி:
ம1ெலாO கிய:ழ. ெப$ணண கரசிநீ
ய மாைன யா-யேள
யேள 9ெகா$மைல வளகா தEெப$மயி
ல மாைன யா-யேள.

காதP8 ம)நலா க.பினா லாறிெலா
கடைமைக ெகா$%ைவய<
காவ15ாி ம,னெச< ேகாEனா ல)தண
கதி:மைற ேவவிகளினா,
மாத+

மாாிதவ றாெபய ெவHவள?

மEதலா, மா)தெர1லா
வ8ைமெயா சிறிமறி யாமலவ ரவத<க$
மரபி,+ைற வOவிலாெர,

(2)
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ேறாதP8 திவிரா ேம ர) தனி1வள
+ன5, +8வெலா:
ெமா$டரள +O) திரA-ேய ேவ8ேவ
8$ைடெச@ ேதா0ச1ேபாP
மாதலா ெல மாைன யாA%நீ ய தரள
வ மாைன யா-யேள
யேள 9ெகா$மைல வளகா தEெப$மயி
ல மாைன யா-யேள.

(3)

ெதளிைவ த)ெத$ ணிலா+.ற ேமைடயி.
சி திர தி.சிறப
தீA%மட மாத ]A%மட மாத)
ெதளியா ள)திைக 
களிைவ த காதP8 காைளய ாிைமபினா.
க$ணியி. கமெசO)ேத,
கசி9$ %ளிளி தி%தலா. 5ைடெபயத1
காணலா. கனி9மினிய
கிளிைவ த தீJெசா. கிள0சியா னாணமீ
கிளதர ேத)ேநேர
கிA-ெயA - தOவி + தமி% ேதைவயி.
ெகO+மா கீ திம1:
மளிைவ த கAகைண காA%நீ மாணிக
வ மாைன யா-யேள
யேள 9ெகா$மைல வளகா தE ெப$மயி ல மாைன யா-யேள.

இராமE< க ைத9 ம?மE< க ைத9
மிHவிர$ -.:+,ேன
*யி+னிவ Qைசெச **யிர$%E< க ைத9
மிராேம ர திெல@தி
நிராமய பர பர நிரJசன நிரால ப
நி தபாி

த+ த

நிரதிசய ச0சிதா ன)தாி யாதீத
நி,மல ெவன திக
வராமல< க<கி) தாயி? மன தாP
வாகாP ெம$ணிவா 

(4)
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வாெகா-ய பாவேநா@ வ8ைமெய, ?<காிய
வயிரநிைற வ,மர ைத
யராமர

ேபாP விழி ய,ைனப மரகத

த மாைன யா-யேள
யேள 9ெகா$மைல வளகா தEெப$மயி
ல மாைன யா-யேள.

(5)

ேவ8.
எயிைல9

வாாிதி ெய?மக ழிைன9

ெமதி)தறி வாெரவ
மிவளK தாெனன +-யா வளமி
கிராேம ரெம@தி
பயிPய ேச 5ராணJ சிறி
ப-பவ ேகAபவத
பாவ

ேபா:

ப-ெச@ +-வி.

பரமப த)தநீ
கயிைல9 ேமK ேம1கீ ேபா@வ
காAசிக % திAெவ$
கதிமணி ய மைன ெபா,னிய ல மைன
ைககம ல திெல%
தயிைல9 நிகவிழி யெபாழி ப மயி
லா%க வ மைனேய
யைம மி: தி% பவத வ தனி
யா%க வ மைனேய.
*இ+னிவ – ெகௗதம, அக திய.
**இர$%. இE<க

- அ திரQவ மகாேதவ.

ெசறிநைர திைரபிணி G5 தீர0
ெச@தி% +யசவ
தீ த ப-யிE தா: ெதாி9)
ெதாி9ெம னாவ)
வறிதக லா பல,ெப. ேறெசP
மா,மிய வா@)தவள
மE9 மிராேம ர+8 ேகாயிE,
வ)ெததி வ)தி 
பிறிவ8 வானவ வி$ணி. ெபயத1

(6)

53

ெபய)பி, மீ=தலா
ெப.றி நிகப ெபா,ன

மைனபல

பிாியெமா ட<ைகெய%
தறிவினி லறிபவ ^ றியவ+
தா%க வ மைனேய
யைம மி: தி% பவத வ தனி
யா%க வ மைனேய.

(7)

திைனயள வாயி? ெம@ய, 5டேன
சிவன- யாத ைம0
ேச கைரயி, மேய ர Qைச
சிறப0 ெச@தனேர.
பைனயள வாக பலனைட 9 பபாகிய சாEகளா@
பயில0 ெச@9 மிராேம ர+8
ைப ெபா. ேகாகிலேம
விைனய8 +யிபல வி$ணி. ேபாதP
விைனயி, ேசடமைத
மீள க)திட வதP ெமாெபன
ெவ:வித வ மைனக
ளைனவ

விழிகளி ெகாள ெவ% தினி

தா%க வ மைனேய
யைம மி: தி% பவத வ தனி
யா%க வ மைனேய.

க0சா +ைலயின G:< கலைவ
கல)தி% நீேச
கடனீ [% 5லா,மண நீகி
கமO

ப-கலK

ெபா0சா வாைம நிர பிய ெதா$டெச@
5$ணிய மீெத,ன
ெபாE9 மிராேம ர5ர மவிய
ெபா,ன

Q பாவா

யி0சா ஞான கிாியா ச திக
ெள?G ேவவலைர
ெய<ெக< : ேபா@ வரவி% மாெறன

(8)
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வியல

மைனகெள%

த0சா னகிகண வ,ெறாO மிைற+,
னா%க வ மைனேய
யைம மி: தி% பவத வ தனி
(9)

யா%க வ மைனேய.

ஏயின பணிெச9 ெம ேபா Eக=
கிஃேதா 5ைதயெல?
மிராேம ரநக ாி.பல ெதா$ட
ாிய.8 திபணியி,
ேகாயிE னிைனெயதி : பிட ேவ?<
:ளிகா1 ] த
ேகா- +த.பல தீ த ப-த1
:றி ேத ?Jேச
வாயிய லர 8 ம,னெச@ G,றா
வபிர கார தி,
*ம$டப வளநனி க$-ட ேவ?+$
மனமகி தரவவா
ராயின வெகளி தினில 5ாிநீ
யா%க வ மைனேய
யைம மி: தி% பவத வ தனி
(10)

யா%க வ மைனேய.
*ம$டப

- ெசாகAடா,சாாி ம$டப .

எAடாவ அ மாைனபவ +.றி.8.
----------------------9. நீராடபவ

நானில

5கக)த மாதன) தனிேலயி

ராம,வ) த,றிராம
நாதைர Qைசெச@ த.காக வவரகி
ன.ற ேகா-ெகா$%
மானில< கீறP< க<ைகயத, வழியாக
வ)பி, ேகா-தீ த
ம,ெபய ரைட)ப- வாெகலா + திைய
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வழ<:மா, மியமE)த
ேதனில< கியமல காவிரா ேம ரJ
சிவ5ர ெமன0சிற)த
சி,மயா ன)தவ- வாயி) தெச9J
ெச1விேய ேதவைவ:
ேமனில< கீOற Kய)தெபாதி ைகெபாைந
ெவளநீ ரா-யேள
ெம@ தவ ெதாO பவத வ தனி வ 5திய
(1)

ெவளநீ ரா-யேள.

தராதல தி.சிற 58மிரா ேம ர)
த,ைனநிக தல++ தி
தக)த மாதன ேபா,மைல9 மி1ெலன
த<:ெசழி ய,றனாAவிராவண. ெகா,றபழி தீரK< கJசைன
யிற)திட0 ெச@தபழிேபா
ேயகK< ேகா-தீ த ப-) தா-ய
விராகவ, க$ணென,பா
பராவந. கைணெச யிராமநா தாி,வல
பாE) தெகாழி:
ப0ைச ப <கிளி நினாயி பா<கியக
பலRழ வ)ெத,ற1
விராKந. ெபாதிையயி E)ெதO

ெபாைநநதி

ெவளநீ ரா-யேள
ெம@ தவ ெதாO பவத வ தனி வ 5திய
ெவளநீ ரா-யேள.

தைரப% மர<கக. பகமாக ெவ$மண1க
ட:மிE< க<களாக0
சJசாி கி,றமா னிடேதவ ராக
த:<க)த மாதன தி
விைரப%J ேச தேகா- வி$க<ைக
ெயனKய ாிராமE<க
ெம பிரா ெனனமகி ழிராேம ர)த,னி
c,றதா யாயநீயி<
கைரப% மகி.ச)த ன<க=< :<:ம+

(2)
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மளவளா@ மிகமத+
மாியந8 மணமE9 மலக=< ெகா$%வ
ம-யேர மைனயதாகி
விைரப%) ெத,ற1வ மலயநி, ெறOெபாைந
ெவளநீ ரா-யேள
ெம@ தவ ெதாO பவத வ தனி வ 5திய
ெவளநீ ரா-யேள.

(3)

ெச@)ந,றி ெகா,றபா வ)தவி தி%ச<க
தீ தந. சீைதக.பி,
றிறமறி வ8 ம கினிதீ த ம8பAட
ெச<ைக9< காP வளர
K@)ந,றி ெச@த+னி தீ தJ சிவா0சைன
:பேயாக மாKஞ.ற
P.8வ8 ைமபிணி யக.றில :மிதீ த
+யகால வயிரவ:
ெப@ த, தவிபிரம க தியக1 வி தெவா
ெபாியசிவ தீ தெம,8
ெபயராவி ரேம ர ன தA-ற
ேப வா மா பிாிய
ெம@)ந,றி ய=நீ ெபாதிையநி, ெறOெபாைந
ெவளநீ ரா-யேள
ெம@ தவ ெதாO பவத வ தனி வ 5திய
ெவள நீ ரா-யேள.

:,றிற காி)தவ, பிரமக திபவ<
:ைறெச@த சீைத:$ட<
ேகா-ேவ தபிரா மணதைம ெகா1ெகாைல
:ைற தி% பிரம:$ட
ம,றிரா ம,பணி யிE<க ைத T வா
ல.8விழ வம,]O
மHவிட S.ெற% தா%வ மகெப8த
லைடவி: மம:$ட
ெம, றிைனய தீ த<க ளா%வா ெர$ணியா<
ெகபல? ெம,8ந1:
மிராேம ர தினி Eராமநா தக

(4)
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கி)த ளிள ெப$மயிேல
ெவ,றிெப8 தமி+னிவ, மலயநி, ெறOெபாைந
ெவளநீ ரா-யேள
ெம@ தவ ெதாO பவத வ தனி வ 5திய
ெவள நீ ரா-யேள.

(5)

ேவ8.
அகி Pயநா ரண+னிவ
னாியேயா கJெச@ + தி
யைடய0 ெச@9 மா,மியJசா
ர+த தீ த ம,5மிக
மவி G: வாகர
வாK +தலா ம<கல<க
வழ<க1 ெச9ம< கலதீ த
வEய வரக வதJெச@த
ெசவி ராம, ெசJசைடயி.
ெறறி த விர த) தீ தசடா
தீ த மEரா ேம ர தி.
றி தி தி: ெதள+ேத
ெபாவி1 பா$- ெபாைநநதி
5நீ ரா- ய=கேவ
5கப வதவ தனியனேம
5 நீரா- ய=கேவ.

சகலா கமசா திரபEதJ
சாிைய யாதி தவேப8
தமி ராம தீ தெமா%
த<: ேகா- சனனெம%
தகலா திய.8
மாி:

பாவெமலா

பாவ நாசெமன

லாய தீ த) தன<கன வா
கன 5 திரேப றளி த=J
கமா ாில: மணதீ த)
ெதா:மி ராேம ரெம,8
ெசா,னா ேர? மவவ8ைம
யர கடE. ழலாேதா

(6)
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5கலா யி: நீெபாைந
5நீ ரா- ய=கேவ
5கப வதவ தனியனேம
5நீ ரா- ய=கேவ.

(7)

ஏ)த Eராம நாதெரா%
மி) நீயி< ெகைம5ர:
மிராேம ர தி னி,றி தா
ளிைறJ

பரவ ேர)திைழயா

தா)த) தவள + தள)
த) சாE தைனயள)
சதாவா< :வ ேபாPயK
தாK சிறி< கதா
7)த Eய.ைக மண<ெகா% 
:ளிச) தன+< :<:ம+<
:லKJ ெசய.ைக மண<ெகா$%
:ைட) :ைட) மகி7)
Q)த$ ெபாைந ெத@வநதி
5நீ ரா- ய=கேவ
5கப வதவ தனியனேம
5நீ ரா- ய=கேவ.

ேவ8.
அாிய 5[ரவ வரச, சாப
மக.றிய Kயசா தி
யாமித தீ த மக திய தீ த
மலைக பி- தயவி.
றிாிய K8)ய தீேவ தாள
தீ த +த.பலவா)
தீ த+ G:வ ெச,ம) ேதா8J
ெச@தி% பவெம1லா
மிாிய வக.றி பரகதி ந1:
மிராேம ரெம@
ெம)தா யி)திைர யாதி யர ைபய
ேரயி, பணிய,பி.
5ாிய ெந<கின விாிK8 ெபாைந

(8)
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5நீ ரா%கேவ
5லவைர யாதாி மைலவள காதE
(9)

5நீ ரா%கேவ.

ெச,ம ெம% த பல,ற க<ைக
ெசறிகைய ய+ைனெயன
திகO மிராேம ர+ தீ தJ
ேசர வி)தாP)
ெதா,மல மாசி கOவ கைண
Sய ெசO<கடPA
ேடா@  ேதா@ யி +Oைத9 மி:பாி
த மிய.றி%நீ
நி,மர பினக வள த ப )தமி
நிலவி ேதா,றியசீ
நிகO

ெபாதிையயி னி,8 பிற)தி%

ேநய நிைன)ேத?
ெபா,மல பலெவதி ெகா%வ ெபாைந
5நீ ரா%கேவ
5லவைர யாதாி மைலவள காதE
(10)

5நீ ரா%கேவ.

ஒ,பதாவ நீராட. பவ

+.றி.8;

--------------------10.
10. ஊசபவ.
ஊசபவ.

ஆ,மத வ வி தி யாத  வ தி,ேம
லா9வைம ய.8நி,ற
வாியசிவ த வா தீதசி< காதன
தான)த வ-வ+.8
நா,மற ெப@தியவ ஞானவிழி யாெலதி
நய)தாி சிகைவ:
ந<ைகெயனி ?<ெகா$ட ேகால) தனகிையய
நாடக ந-கில,ேறா
ேம,மதி பாதலா, ேமைனத, 5த1விெயன
ெவளிவ)த நீவிய:
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ெவ$கயிைல வ)நி, ேகவைர தாிசி 
வி$ேம ெலO)ேசற1
ேபா,மதி. றைல9ய ாிராேம ர தினி.
ெபா,'ச லா-யேள
5னித ப% ப வதவ தனிெப$மயி1
ெபா,'ச லா-யேள.

எழி,மி:

(1)

பவள0 ெசO<காE, ேமEA

-:மணி வயிரவிAட
திளநிலK காP ெவ$ டரளவட

யா திA

-<கதி கிரணேமேபா1
வழி9ம மலகபல ேகாைவயிA ெட,னநவ
மணிகளி. ெச@தபலைக
மா+-யி னாபெணா ப0ைச ப <கிைள
வதித1ேபா, மனமகி)
ெசழிய,மக ளாயவ, ெச@தவ தா1வ)த
சி.ச தி நீயி)
ேசவி:

யா<களி க$ெப.ற ேப8ற

ெதாிசன) த)ேதவ
ெபாழி9மல நிைறயிரா ேம ர தி.ெசO
ெபா,'ச லா-யேள
5னித ப% ப வதவ தனிெப$மயி1
ெபா,'ச லா-யேள.

அ.பம ந<கணவ தைலயி. ம)தP
தாெர,ன வதைனமா.8
வாெம, ெற% மா +கி1கைள0 ேசரெவா,
றாகிநீ நினதைலயி.
ப.பல மறிய0 ம த1ேபா, ெம,?ைம
பாPமத ன:நா=
பயிP ெவ$ பிைறயைனய தPமதி வதன+
பா:ெமா பாைவயாேல
சி.பரம :மய1 ெச@9மி க$க=J
ேசைவெச@ ேச-ய:)
ேதவ+த1 யாவ: விழிகவ வனபி.
சிற)தவி

மித விைளக

(2)
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ெபா.பம ாிராேம ர தினி E)நீ
ெபா,'ச லா-யேள
5னித ப% ப வதவ தனிெப$மயி1
(3)

ெபா,'ச லா-யேள

கAகைட ெகாழி:நி, கைணெவ ள தினி.
கால) ெதாி)ேதா9<
கடKA :ழா தி?A பாPA 5:)தி%<
க<க% பகல)ேத
ெயAகைடயி னளK வில காநி, 8,பணி
யிய.8ம- ேய<கைளக$
-வரக ர1லெரன நீபிாி தி%ம,ன
ெம,ன பிாி திடாம
PAகசி9 ம,5சிறி தாயி?

ைவ நீ

ெயா$+8வ1 Q வ)த<
ெகாHெவார$ ட<க=) S<கியவி ராA5ட
ெனா வா ')லாK
5Aகளி :ட ைபெசறி 5,ைனமE ேசவி.
ெபா,'ச லா-யேள
5னித ப% ப வதவ தனிெப$மயி1
ெபா,'ச லா-யேள.

நிலKமிO ம8வ.ற திAபJ ெசறி)தில:
ெந%வயிர நிைரகRழ
நி8வியத, ம தியி. ப0ைச0 ெசO<கதி
நிர 5ந, னீலமணிக
பலபதி ததன%0 ேசெயாளி பர5+ய
பாியமா மணிபதி த
பலைகயி Eவ)நீ ].றி) த=வ
பாலாழி _%பட
மில:பா சைடந% மல)தெச) தாமைரயி
னிைணயிலா பசியெவகின
திள பிைள ெயா,றி) தானிக தி%ெமன
விலகிய விலகண)ேத
5லவ5க ல திவி ராேம ர தினி.
ெபா,'ச லா-யேள

(4)
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5னித ப% ப வதவ தனிெப$மயி1
ெபா,'ச லா-யேள.

(5)

ேதவார திவாச க)ெதாி) ேதாவா
ெசJெசாPJ சிவபிரானா
திவா@ மல)த= மைறம)தி ர<க=J
ெசறி9நJ ெசவிக=:
நாவார நிகெர,8 கவிவாண ெசா.றதைன
ந பியJ சாச.8
நாணா க$டவ நைகபெர, ெற$ணா
ந +,ன நUகியெவ,
ேறாவாத ெவ:ளிமீ கிளதர ெவா8 த1ேபா
P ப+னி ேவாதவJெச@
ெதாசிறி +ணராத சீர-யி னா,மதி
வைக9ட ?ளி)
Qவார மணமE யிராேம ர தினி.
ெபா,'ச லா-யேள
5னித ப% ப வதவ தனிெப$மயி1
ெபா,'ச லா-யேள.

(6)

உரமட<கP+.ற நரமட< கைலய,
ெறா8 தெப மா,ற?ளமா
GசE E)விைள யா-0 சிதாகாச
Kவா யி:ெமாநீ
யரமட) ைதயகெளா 5றநி,8 ைகெகாAயான)த நடனமாட
வாியேம னைக9 பசியாதி யாிைவய
ரன)தவிைச பா-யாட
வரமட< கPமி,8 ெப8வத. கிசமய
வா@ தெத, றJசE 
வாயார வா திவிழி யாரேந தாிசி 
வ$ேச ைவ:மி)த
5ரமட< கP வ) 5ைடRழ வளெசO
ெபா,'ச லா-யேள
5னித ப% ப வதவ தனிெப$மயி1
ெபா,'ச லா-யேள.

(7)
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வாணியி) திைரமணி வட)ெதாA டைசக*வாி
மைனவிசா மைரயிரAட
மா+னிவ ப,னியக ணீ`ழி ப1லா$%
ம<கல பா-வா த
காணிய வ பிரம னி)திர, +த.ேறவ
ைக:வி தJசEப
கைணேநா கமய< :றி ேதவ1 ெச@9<
க தினைக கA-நி.ப
தாணிழ லைட)திர$ ட8கல ெப@திட0
சமரச பாவநிைலயி.
ற<:மா தவமK க)தமா தனமைல0
ச0சிதா ன)தவ-வ
Qணிய Eராேம ர திைறவ மகிழநீ
ெபா,'ச லா-யேள
5னித ப% ப வதவ தனிெப$மயி1
ெபா,'ச லா-யேள.

(8)

*அாி - இ)திர,.

எதிலாயி ?Jேசாவி லாதெம@ ய,ப
ெகளிதினி, னளளி:
மிராேம ர திP8 +னபி ைள தமிைழ
ெயOதிேனா ெரOவி ேதா
தியாக நா=

ப- தவக ேகAடவக

ெசா.ெபா =ண)பாட0
ெசா,னவக ளா9=J ெச1வ+< க1வி9)
Sயேப ரறிK8Jச)
ததியாதி யாJசகல ச ப  ெம@தி
தைழ)நீ `ழிவாழ0
சாச< க<க] ெட@த. கிெபJ
சாதனம தாகெவ,8
5திதா யில<:நவ மணிகளா. ெச@ெசO
ெபா,'ச லா-யேள
5னித ப% ப வதவ தனிெப$மயி1
ெபா,'ச லா-யேள

(9)
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ேவதெநறி ைசவெநறி ேம,ேம1 வள)ேதா<க
ெம@ப தி ெநறிவிள<க
ெவ$ணீ8 க$-ைக ெயO ைத) ெசபதவ
விரத) தியான வாழ0
சீதமி: ேசதிரா ேம ர+ ெம$G,8
தீ த+ மவ.8$Gகி
திைளகி,ற மா)த மிராமநா தமவ
திபணி9 மெச@வா
மாத+

மாாி9J ேசம, னவரர

வளக)த மாதன தி,
ைவகிய சராசர+ நீ9நி, றிவ=
வாழவ- யாகவாழ
Qதைம) திரவிமதி 9யிரா யி:நீ
ெபா,'ச லா-யேள
5னித ப% ப வதவ தனிெப$மயி1
ெபா,'ச லா-யேள.

(10)

ப தாவ ஊச.பவ +.றி.8,
ஆக&பவ 1010-8! ெச01 100. கா&5!ெச01 1. ஆக 101
பிைளதமி றி .
------------------இ)Wலாசிாியாிய.றிய ேதாதிர!ெச012க.
ேதாதிர!ெச012க.

உQவிநாயக.
அQJ ெசJசைடயா ரளி தபிர ணவெபாைள
ய-யா ெக1லா
ெவQ

பிறவிேநா@ மா.8ேமா ரம)ைத

வியாச வாகா.
ெசQ

பாரத ைத ேமவி.றீA -யேதைவ0

ேச ெச@ய
KQாி Eராகவ,Q சி தகண பதிையய,பி
?ள<ெகா ேவாேம.

ேமைலேகா5ரவாயி1 +ககடK.
ேவைலேகா கனகமல திகர<ெகா$

(1)
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ட ரகிைள ேவர 8 
பாைலேகா கில ைதநிக பனிெமாழிவ ளிைய
மண) பரKJ ேச
ேமைலேகா 5ரவாயி லம)தவைன
வண<:வா ெவ@ய கால
ேனாைலேகா பய+மி,றி 9ய)தசிவ
பத திெல,8 +8வ மாேதா.

(2)

ெவயிேல8 மணி5ய<க ேளாரா8< கைணெபாழி
விழிT ரா8
அயிேல8 கரதல+ மபயவர தா 5ய+
மைமய ெப.8
:யிேல8

ெபாழி.ேச ேமைலேகா 5ரவாயி1

:-யா ெகா$ட
மயிேல8< :மர: பரனிெச) தாமைர தா
வணகJ ெச@வா .

(3)

இராமநாத.
க<ைகநீ ேர.8டல< :ளிெபா8க +-யாத
க தீ ெத,ன
அ<ைகயா Pாி த5E ேதாPமியா ைன ேதாP
மைமய ேபா 
ம<ைகயா மைலவளகா தEகாண நளென,பா,
வைரக வா<கி0
ெச<ைகயா. ெசயிராம ேசவி1வா சிவபிரா,
றி தா ேபா.றி.

(4)

சைடயில+ த)ளி: மதி5ைன)) திேமனி
தழE, ெவ ைம
யைடயKநீ< காைமயினா. கட.:ளிகா. றவாவிவ)தா<
கமத1 ேபால
ெகாைடயிPய ாிராமேச கைரவா@ திேகாயி1
ெகா$% ைவகி
விைடயிெலO) தAகாAசி ெகா% தெள +ைடயாைன
வி பி வாவா .

(5)
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ெபா,Q த ெசO<ெகா,ைற மாைலெயா% ெவெளக
QK) தா<:
மி,Q த சைட+-ெய ெபமான

Gவதமி

ெம@பா ேவா%
ெத,Q த ேசரா ேம0 ர தி. பிறவ-யா
ெச5

பாK)

த,Q த கைணயினா ேல.ற= ெமனநிைன)தJ
சEெச@ ேவாேம,

(6)

அவிெலா நா,:மா 9விெலா நா,:மா
யைம)த த,றி
9வவி ெலா,ெற,?J சதாசிவமா மிE<கK
K.8 பி,ன
திவிரா ேமசெரன0 சிற5ேப ெரா,ெற@தி0
ேச த,னி.
பவதவ தனிமண)த நாயகனா பர பரைன
பணித1 ெச@வா .

(7)

ப)தமா னெதாைலய பழவ-யா பணி)ெதO)
பல<ைக ெகா=<
க)தமா தனமைலயி, க.பக ைத கைணமத<
கவி: ெமா.ைற
த)தமா +க, றைன+, ற)தமா +கைம)
தா<:) ேதைவ
ெய)தமா பாவ+ ேபா கிராமநா தைரெநJ
ளிைறJசி வாவா .

ேசமாதவ.
தைழ9மல ெபாழிEரா ேம ர தி. ற,ன-யா
தன:0 ெச@த
பிைழயைன  ெபா8 தளி தா,ெச@த ேசவிைன
ேபணி காக
விைழ9நிைன ெபா%ேச மாதவேப ெகா$ெட,8
].றி )த

(8)
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மைழநிற  திேமனி ெபமாைன ைக:வி 
வண<கி வாவா .

(9)

அமா.
கவியிPய க ப,ேபா ெலOபெவ ள<ெகா$ட
கவிகA ெக1லா
5வியிPய K.றிரா கவ,/தா யில<ைகயி.ேபா@
ெபா மீ$%
:விைகெயா% காசியி.ெச, றிைறJசியி சிவE<க<
ெகாண) தாபி
தவிாிரா ேம0 ர தி லமர?ம கவியிசீ
(10)

ர-க ேபா.றி.
---------ேதாதிர&பாக றியன.
றியன.
தி!சிறபல.
தி!சிறபல.
----------------------------------------

