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கா( (ப
வ+. 
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ைணெபாழி5க)க
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        திாிேந�ர@ரவ3ம!தைன(பா*ெம" ெச!தமிAகவிதைழயேவ.         (1) 
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)படலேமாடC 
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தா�B�த  வனெமா* வன�தி>&:ைற சராசரமைன�தி4�! 

        தா?�நிகரான திாிேந�ரவ 3ம!தைனC ச!தத5க!� காக 

9� B�தேநமி(ெப
+பைட �ல,கC6ராதிப�கர,�வி(ப� 

        �+ 
;நாரத
ம"பி" @ைண(பா'ெடாட,கி ந�Eைசக& பாட( 

பா�B�த5Dமணி(பஃறைல(பா!த(ப*ைகயி�பாிமளCெச+ 

      ப,கயCெச�வியிைணய�வ
டவிழி வள�ப6+ெபா�க
,ெகா'டேல.         (2) 

 

காFGக�பக�த
நிழE
கி"ற கட;ள� மட!ைதயெரலா, 

      க)* ெபா�றாE நிைலவி)*வி)ேடாடா� கா�த
ளவா?�தமணிைய� 

தாFG மதிெகா'*கைலெயலாநிைலக'டச�ரவி8ஞான நிதிைய� 

      தகவ� பணி!ேத��5கIைடய 3ம!தசாமிைய�தனி  ரக 

வாFG நா"5க�ெதா
வ" 5தலா? மைறவழ,கநி"ேறா� யாவ
+ 

        வாிவிழிகைடயின
&வாாிெபற5�சா?�� வா? ெகா'*வாA�ெத*(ப� 

ேதFGெம�Eதழ*கைணெதாG!�+பி ெசJவழி(பாட� பாடC 

      ெச!தாமைர(ெபா�)�னிலாசி
கி"ற ெத?வCெசD,கமைலேய.         (3) 

 

ேவG. 

தி
�ெகா�றமE ெப
மதகாியி4ாிவிாி�தி
  

        ய,களி� ேபா��தவ& 

திடம*�த5தைலையய���மதகாிபி��த�ய 

        ர!தைன� தீ��தவ& 

சிவனளி�தெதா
தவமி��தகடகாிதனகிளைம 

        ெகா'ெட*�தா��தவ& 

ெதGசின�தவள மதகாி(பவனிதைன நட�தி=ல 

        க!தைனகா�தவ& 

 

இ
நில�ைதய�ெயா* �ளகிநவமணிெயயி�றினிைட 

        வ!திட(ேப��தவ& 

இ�ெயாE�நிகெராEபைட�� மகிடைன 

        5
கியம ட,க>ேக�றவ& 

எD�த�காிய ச�மைற(ெபா
ைளயிைவெயன�ெதாைகவி 

        ள,கிடCேச��தவ& 

இைமயவ��5ய� நிைலைம ெப�ற விவெரDவ� 

        ப�மசர ண,கைள( ேபா�G�+ 

 

ஒ
ெபா
(ைபவாிசிைலெயனெகா:விெய தி
5( ரைர 
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        =+பட� தீ��தவ" 

உலகைன��மணி=தரம�தியினிெலாளிவிாி�தமல 

        
!தியி� B�தவ" 

ஒளிநைறகமலமலரைண�தவிசி>லக5�G 5த 

        வ!தனி(பா��திவ" 

உல;மி(ெபாியதைலவ� நி�யவர5த;+ விரம� 

        ர!தைன(பாயைன 

 

வ
கதி�கிரணத
ணர�நமணிமகரமி)டசிG 

        �'டல�2கைன 

மகரவ)டெமDசிகரவ)டெமா*வைளயவ)டமி* 

        மி'டைனகா�Gட" 

மனமகிACசி த
 னிதலMணிகவனிைதய��:ய 

        ர8சைன�தா?ெகா
 

மகைன=�தமைவ+5கைனயநிகர"மகைன 5கண3 

        ம!தைனகாகேவ.         (4) 

 

ஒEதிைர(ேபேராைடந*வ'5ைழவா? 

        திற!ெதா
காைல வJவிN�(ப 

உடனி"றபி�யலறேமலாதிOல�தி 

        ெனா
வேனெய"G கதறிC 

 

சEமத+ ெபாழிநீ
+ விழி நீ
ேமாட�தள�!த 

        காித"ைனய* ேபா� 

த
5தைலெவ"G தனெதா
5தைலய� 

        ெதாDதசகரகட;& காக 

 

 Eய* தடைகமாவE தைனயிர!�பி" 

        ேபா!�பகிர'டெம�லா+ 

ெபாதி�(பைடய வ'ணா!ெதD!த மணிவ'ணைன( 

        ேபா>5ய�ேமனியாைன 

 

கEயளி�ைத!தைப!�ளவணிதட+ ய 

        காவலைன O;லக5, 

ைக�வி�தி*5கண 3ம!தைன(பர;ெம"கட;) 
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        ெப
,கவிையேய.         (5) 

 

ச�தேலாக வன,கைளகா)�ய 

        தகநா"5க4ள+ ெபறC9)�ய 

நி�திலாரம� ப' ற(B)�ய 

        நி�யபாரதிபத,கைள( ேபா�G�+ 

ெவ�றி@ரவ� ம!தைனCசீ�ெபGவி�+ 

        @ரவ� ம!தைனகீ��திெகா& 

5�தி@ரவ 3ம!தைன(ேப�ெபG5க' 

        @ரவ 3ம!தைன காகேவ.         (6) 

 

தவமிகெகா*வாளரக� வி*பைடெயலா8சா� 

        5ைனவாைக 9�C 

சரமார" வி*பைட� ரமீடழி!� 

        சிலைதயலா� ெச?யகனக 

 

�வ�)டெமனேவG கட;ளெரலா!தைல 

        �னி(பவி�ேவைள ெவ"ற 

ெகா�றவைன 5கண 3ம!தைன(பா*ெம"ெகாழி 

        தமிAகவிைதகாக 

 

கவாி(ெப
,�லக�ைறெயன நீ�ைர 

        கற,�பாலாழி ந*வ) 

க'வள
மாதியிைசப'வள
ேமத�கவி� 

        ெதாைடயல,கெலனேவ 

 

விவாி��ைரகட,காமல� 

        5�ந*விள,காமலள;காணா 

ேவத,கைள� தமிA ெதா��தந+மாAவா� 

        விள,�ெபா�சரண,கேள.         (7) 

 

வCசிரகட;ளகினிகட;& ெத�கினி�கட;ள, 

        கய�கா(பவ" . 

ைம( ன�கட;ள( றகட;&ைவ( ைடகட;& 

        ெச8சைடகா)�னி� 
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அCசம�Gல;நCெசயி�றர; பிCசிெமா?�தெதா
 

        க,ைகையC சா�திய 

அ�த�ப�த� பணிெப�ற 5�த�5தல)டதிகரச� 

        த,கைள( ேபா�G�+ 

 

ெம?Cசக�ரபணக��த4�5லைவ(பதி� 

        ெமா
ச'ைட5"னா)பட 

விரமி��வட ெவ�ைப 5)�யைத 

                ெவ)�வி)ெடறியெவ'�ைரகாகட� 

 

வCசி
கெவா
தCசனிCைசயி� வ��தைம�தெதாாி 

        ல,ைகயி�ேபாெயாி 

ைவ�தவ(பைனெய*�தெவ�பைன 

        வள�த5கண 3ம!தைனகாகேவ.         (8) 

 

காசமி� தைலவEகளீ
& �ைலவE ெபா
ம� 

      கா�வE நயனவE ெவ( க& மாற;+ 

கா*ப*கர�  Eயாளியடலாிநாிக& கா=+விடெமாD� 

      பணி பகி)*மீள;+ 

காளி5யலகனி
�Pளி�றளிகளலைககாI5ன 

      மD�க� றிக�திேயாட;+ 

காாிகதி�மதி  த" வியாழ5தEவ�க& 

      6பகாலபல4தவிமிக ரMி�� வாழ;+ 

 

@6ரதகச�ர ேசைன ெபா
களாிமிைசேவண 

        ம
வல�5�ைய ெவ)�ைகயாற;+ 

ேவைலமிைசமைலயி"மிைசஞாலமிைசகனமிைசேம
- 

      5த>லவிவ
 சி��க& Pட;+ 

ேவதகைலமி
திகைலஞானகைலம 3கைலவியாகரணகைலக' 

      5த� க�GCெசா� பாட;+ 

ேமலமர��ல55னிேவா� �ல5நியதிெயா*ேவ&- 

      வி�பதப5ைற வள����லாவ;+ 

 

நீசநி
த�கடம�வாசமைனவிய� வயிG 
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      நீGபடவவரவ�ப ைத�ெதாகவாட;+ 

ேந�=ைறபல  வன ேகா�க:5னத�யினீழEைடவளா�ெமன 

      ெமய(ப�தி Pர;+ 

ேநமிமைலபாிதிமைலேம
மைலயிமயமைல நீலமைல 

      5த"மைலய ெண)�)*@ற;+ 

நீயதிகெனனவினவிவா=மகபதி கைழ ேந
 

      மGாிைசயாக ெரா��ைக ேபச;+ 

 

ஆசக>மரமகளி� சாமைரக& @ச5ைனயாழிவைற 

      சிகழ� ட(ப�தி@சிட 

ஆடவ�க&பரவவிைளயாட� ாிபவைன ெயைனயா:ெமா
- 

      தனி5தைல ெவ�றி(பிரதாபைன 

ஆைசகைள=தறிவி*ேதசிகைனயழ� திாிேலாசனைனய 

      நமைனவ ன( ேகா�காவல� 

ஆறி
வ�பதிெனா
வ� நாE
வாி
வெரனவாகவைக- 

      =ளவமர� 5(ப�� Oவேர. (9) 

 

ம
வா� நர+ ள�!திைச5ரலவிர� ெச"G வாிைசயினடா�தெவாE 9A 

      மணிநர+ ெபா*தD;6ாிகிள�!த5ெதாD� மகதியா 5'ட ெசவிக& 

ெவ
வா�க
!�ைளயெநாிேதா�பற!தைலயி" ேவட�வழிகைளயி* 

      ெவ��ர�பைறசீGமி� �ர" 5ழகிைனமிைச!த�க*�ம!ேதா 

ஒ
பாண� Bத� ெபா?ைகய� ேபய�பரகால
G ெதா'ட� கா�ெபா�ய�சீ� 

      உ�ற�லேசகர� மழிைசயா�வி�E �2� ந+பாAவா�5த� 

றி
ேம;மாAவா�க& பதி"ம
+ வ����ெத
)�யைரயி)டம�ரC 

ெச!தமிA�ேத4'டசிறிய தி
வ�களி
ெச8ெசவிெகனக வியேரா. (10) 

 

கா( (ப
வ+ 5�றி�G. 

--------- 

ெச,கீைர(ப
வ+. 

ைமவா�நG,P!தல8சைனயைம�த தி
ம8சனகளபமா� 

வா�நG86'ண!திமி�!� தி
ெந�றிமிைசமணிநிலகா( மி)* 

ைகவா�நG,�8சி 9)�யணி Q ரகாலணிகல"க& B)� 

        ைகவிர� 6ைவ�த"ைனெம?விர�சி!2 ரகா!தி ெகாளிேரைக தீ)�( 

ெப?வா� நG!ேத�ெலாDகெவாDககா� ெபய��� 5ைல='* வி+மி( 

ெப
விழிகைடசிவ!த,கா!� �Gநைக ெப
கி மணி5�தமா�C 

ெசJவா? திற!�யல� திரா)டவள��ழவி ெச,கீைரயா�ய
ேள 
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      தீர திாிேந�ர5ள @ரவ 3ம!தேன ெச,கீைரயா�ய
ேள. (1) 

 

கா�வா?க
,கட>*�தமாநிலமக&க
! �கி�கிழி�� நீகி 

      கைலய க'மணாள"றி
ேகாயிEெமணிகதவ!திற�+ ெவ?ேயா" 

9�வா?6ட�(பிழ� ெபா*ெவளிவரக'*6 ெபசிகிைரயி� ெவனா� 

ெதாDதைகயவ"ைன  க" ெமாழி வழிெயD!ரா தி'ேடாளிைண  ைட��வாவி� 

தா�வா?� தபாிேயD5ைலயவ
ண"றDதDகெவGெவளியிெலா�ைறC 

      சகடெநாிதரெவதி��தி�தாயிர,கா� தைலவைனகனிெகாெல"னா 

ேத�வா?�ேள விD,கிடவா? திற!தவ" ெச,கீைரயா�ய
ேள 

      தீரதிாிேந�ர5ள@ரவ கா!தேன ெச,கைரயா�ய
ேள. (2) 

 

மாயா த வன ேகா�= ம'டேகா�=+ வழ,�ப�>யி
ெகலா+ 

      ம"4யிெரன(ெப�றநி"4யி��தாைததி
 மணியிைடயிேலறிெயா
நா& 

காயாதபிலமிைச  �!தைமயறி!�5க'ணெனாெக'ண"5தேலா� 

      க
ம,க:8சிைத!த
ம!தபிரானா� ைகவிைன=ேமா?!�விடலா� 

நீயா தி5தெல"னவலக5"ேபாேலா,காி"னிட!ேத�ய
ளா� 

        நி"மன�ைற தீரந"5னிகணெமலா நீRழி வாழிெயனலா� 

ேறயா தவEெயா*சிர8சீவியானவ" ெச,கைரயா�ய
ேள 

        தீரதிாிேந�ர5ள@ரவ 3ம!தேன ெச,கீைரயா�ய
ேள. (3) 

 

�
5க(பைடயினாலாி5க(பைடயினா��ளி� பிைற5க(பைடயினா� 

      ெகாD!தழ�பைடயினாE!திர(பைடயினா�ேகாேவறி@65+ைம 

த
5க(பைடயினாெலாிகதி�(பைடயினா�சரா= க"பைடயினா� 

        ற
ம"வி*பைடயினா� வ
ண"வி(பைடயினா� சரமத"பைடயா தியா 

ெயா
5க(பைடயா>மI�த�காிதானெவாளிெப�ற தி
ேமனிேம� 

        ஒ
 ேகா�மா5னிவர
ேகா�வர� ேவ'ட ெவா
நா"5க�ெத+பிரா" 

தி
5க(பைடெயா"றில
'5கமல�!தவ" ெச,கலரயா�ய
ேள 

        நீரதிாிேந�ர5ள @ரவ நா!தேன ெச,கீைரயா�ய
ேள. (4) 

 

காரா*6ாி�ழலர+ைபய�களாடெவ,கதிராடாதிய மாட 

        கயிேலசனாடவி தியகிேலசனாட நீ& க
டகி+ 
டராடC 

9ரா* ேநமிய86டரா* ெச,ைகயC6தனாடவ�நிலமிைச� 

        ேதாயா தவி'ேணா�கேளாயா �பா�!�ைத!தாடவாேனா� பிரா" 

நீரா*பிலமீ�வாதராச" சமயேநரறி!ெதளியைன(ேபா� 

        நி"றாடெவ�லவ
ம"றாடமைறநா"� நீRழி P�தாடேவ 
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சீரா*த
ம,கணடமாடவள� �ழவிெச,கீைரயா�ய
ேள 

        தீர திாிேந�ர5ள@ரவ 3ம!தேன ெச,கீலாயா�ய
ேள. (5) 

 

ேவG. 

பழெகாளிெபா,கிய மணிமகர�ைழபக மைச!தாட( 

        ப
வைரயைர Qலைர மணியாட(பத Q ரமாட 

ெகாDமணியாரமிைழ�தபதகேகாைவ  ர'டாட 

        ெகாJைவகனிநிக�ெத?வகனிவா?�G நைகநிலவாட� 

ெதாDத�க!தரமணிவடமாட�ெதா!தி தள�!தாட� 

      ெதா�ைலயரக� த+வ�Eய�வயிெறாி 2'ட5ழகியவா 

அழகிய நிைல=மிAமழகதி�மா5கவா*ெச,கீைர 

        அ
& ெபாழி திாிேந�திர5ளமா
தியா*க ெச,கீைர. (6) 

 

பாசிைலெபா�:5
கிைலய"ன6
கணிேகா�ெகா*5( 

      ப�G5
�வதி)டமகா5னிப�வ�க& சாைலெதாG, 

ேகாசிகபடல,�ைல�ைலய( ைன Qல �காலைணய 

        ெகா'*  ECசிGக"ைறயைண��,ேகாளாிவ"பறைழ� 

ேதசிக6ரபியி"5ைல 3க�வி��மிைழ�த�G+ களா� 

        சீரறி;+ ெபாைற=+ ெபGெக"றவ� ெச(பியவா?ெமாழி ெகா' 

டாசG க�வி மேகாததிக'டவவா*கெச,கீைர 

        அ
& ெபாழி திாிேந�திர5ள மா
தியா*க ெச,கீைர. (7) 

 

ெச+5கமாகியக
ட5க,�டதிைசயினிEைச ாிய� 

        ெத"றிைசயினினரசி,க5க+பலெச
நைர=யி�ப
க 

ெகா+ைமத
,கவி 5கம� கீAதிைசெகா'*வர+ெபாழிய 

        ேகாலவட�ளேகால5க+பலேகா�யி
)கைளய( 

ெப+5க;CசிையநCசிய�திைர( ெப
5கம
வல�த+ 

        ேபைர விலக5க!ெதாGOவிழிெப�G நல!தரலா� 

ஐ+5கெமா
பதிைன!�கI&ளவவா*கெச,கினா 

        அ
& ெபாழி திாிேந�திர5ளமா
தியா*கெச,கீைர . (8) 

 

5ைள மதி ைன நீ�Cசைட5�வானவ" 5" ேபய"ேபறி 

        5�வைர5�ேம�சிதறியேதா�ெபாறிக'ேடெகா'ேடா�� 

தைளயவிA தாமைர மணமல� மீதிலன+ேபா>!ேதவி 

        த
வயிற�வா?� திடவ
&வா=ெந*+ேப
'டாக 
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களிப*க
ெம?கவச5மா ம�ட!தா48ேசாதி 

        கன�ைழக:மா�தி
;
வானக
+ேபவ'ேத� 

ெதளிப*ப6 நீ���ள வணிமா�பெச,ேகாெச,கீைர 

        தி
வள� திாிேந�திர5ள மா
திெச,ேகாெச,கீைர. (9) 

 

இைழ(ப*சிG Q�ெகா�வழிேயறியிற,காநி"றா� 

      யிவ� த
சிG BCசிகெளனவா�வழிவ!ேதG8ேசைன 

அழகிய ெப
நீ�(பில5ள 2ரமள!ேதெகா'ேடகி 

        அதிெலா
 ெப
மா)�ையெயதி�ேபசி5ன8சாப!தீர 

�ைழப*கனிகா? ன�வயிறார 3க�!ேதபி"Bைர 

        �வலயமத" ேம�படெவளி @சி நட!தாக,காாி� 

ெசDநிற5ைடயா�ெகளிவ
2�வெச,ேகாெச,கீைர 

        தி
வள� திாிேந�திர5ளமா
திெச,ேகாெச,கீைர. (10) 

 

ெச,கீைர(ப
வ+ 5�றி�G. 

------ 

தால(ப
வ+. 

 

க��+ ெபாறிவாயழ�6�ைககட;ளந!த"5�ய திர 

        காழா�மணிC9)டரெவ)*,களிேறாெர)* 5ைட!ததிர� 

���,ெகா*!தீவிைன(பைகஞாிட�ேதாள திர(ெப
!திைரநீ� 

        �யிலாவாழிவயிறதிர�ெதா�ைலகயிைலCசில+ைபயகA! 

தி��86ட�ேவலரக"மனமி"ன மதிர( 
Pத" 

        இைமயா நா)ட+வல�ததிரெவழிEேய�றினி��ர�ேபா� 

அ��+ ெப
மா மணியணிவாலழகாதாேலாதாேலேலா 

        அ
&ேச� திாிேந�திர@ரவ 3மாதாேலாதாேலேலா. (1) 

 

ெப
நீ�(பைடெகா'ட6ரைரேவ� பி*,கிெயறிெச86ட�(ப
தி( 

        ெப
மானிட�ேதா� 5� QE" ெப�றியறியெவGெவளிேம� 

ஒ
நீ�Cசக*ேமAபாி=Oனபாத�த
ண4+ ெப� 

        Gைடய தட!ேத
ன�ெபாைறெபாGகாைமையக'*ய�5க)*� 

த
நீர
வி 2,�+வடசயிலCசிகர�ெதா
தா:+ 

        தட!ேத�மிைசம�ெறா
தா:!தாவிT"றியவ4ைர�த 

அ
Q�க�வி 5D�ண�!தவறிவாதாேலாதாேலேலா அ
&ேச� 

        திாிேந�திர@ரவ3மாதாேலாதாேலேலா (2) 
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விைரேச�கனகாசல�திைமேயா�மிைட!தி!திரனா� வாEெய"ன 

      ெவ?ேயானவ4கிளவெல"ன ேவத"கர� நாெதென"ன 

இைரேசரனேலானீலென"ன(பணிச,காழி �ைணவெர"ன 

        எ+மானரக�ெச
கழிகவிைச!தநாளி�பைட��ைணயா 

=ைர ேச�பிரம" 5தலாகெவG+Uறாக;&ள பல 

        உயி
�யிராகியவா=ெவா
�தனிட�தி>தி�த�ண� 

தரேசயமர� பய!தவி��தவ5ேததாேலாதாேலேலா 

        அ
&ேச� திாிேந�திர@ரவ 3மாதாேலா தாேலேலா. (3) 

 

கழியா��ண�(B!த
விEள,கா�வ!தைச(பCேசாைலநG, 

        க�மா மண(ப!தாினி
�,கா)சியினி�க�ேலாCசினா��( 

பழிகா� ெவ�ளிேபாலநG+பழ+ வி)ெடறி!� ெந*+பசிைய( 

        பாழி�தடைக�த"கிைளேயா�பாற��ைட�!த"ைமைய(ேபா� 

ெகாழிேத"ெபாழி தாாி!திர"ைக�Eச(பைடயா�வ*வா,கி 

        ெகா*வாளரக� �ல!�மி��ெகாைலயி!திரசி�தD�தியேதா& 

அழியாவ*ைவ��ைட�த�ண�தபயா தாேலா தாேலேலா 

        அ
&ேச� திாிேந�திர@ரவ3மாதாேலா தாேலேலா. (4) 

 

வல8ேச� 9லெமா
ெப
,ைகவாேளா� ெசD,ைகமரெமா
ைக 

        மைலேய!�வேதா�மணிைக க)*வா,கெமா
ைகத�ெயா
ைக 

பல8ேச�5ைனய,�செமா
ைகபாசெமா
ைகத)ெடா
ைக 

        ப
�த திணித'ட5ெமா
ைகபைட�தீைர!� தடைகக:+ 

பில8ேச�கனக��ைணவிழி=+Uதா+பர5ேமதா,கி( 

        பிேரதாசனேம� @�றி
!�பிற,�,க
ட�ர,க5&ேளா" 

அல,கார5+ ெப�Gைடய �ண�தழகாதாேலாதாேலேலா 

      அ
&ேச� திாிேந�திர@ரவ 3மாதாேலா தாேலேலா. (5) 

 

ேவG. 

இல�மகா;லக+பதினாEைவபதினாைல=ெமா"றா 

      ேய�றேதார'டமJவ'டெமாராயிரெவ)*5ட�ெபாைறேம� 

பலபலவைகெதாGெமா?(பவ*�த றகடE" ைடேயா� 

        பாசிைலமீதினிேல �யி�கி"றப6+  யெல"டவைன 

�லமணிெயா* ெச!தி
ெவா*  யமிைசெகா'*கிள+பியவ" 

        �வலய5
விய தி
வ�யிைணைய ேகாகனக+ெபா
ைக� 
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தலமதிேல!திவ
+ ெபாிேயாேனதாேலா தாேலேலா. 

        தைர கA திாிேந�திர5ள மா
திதாேலா தாேலேலா. (6) 

 

க
விைனெயா
வியபரமபத!தி
மாளிைகயாவதிேல 

        க
த
மைறந*காலா ம�Gளகைலபல;,கயி றா( 

ெபா
வ
மைழநிறவ'ணன�� �ைணேம�மணிவ)டமதா( 

         'ணிய ப"னி
 நாம5மி
ெசவிேபா தவயி�ற5தா 

அ
& ெசெயD�தி
நா>மிழ�Gப6,�தைலCெசாலவா 

        அறிவினிலறியாவைகயறி=86கமான தல� திைடேய 

த
சிGெதா)�E�விழிவளா மகேவதாேலா தாேலேலா 

        தைர  கAதிாிேந� திர5ள மா
திதாேலா தாேலேலா. (7) 

 

�,கெந*,கிாியி" க'5ர'ப*�+ 
நாரதனா� 

        ெசா�Eய@ைணயி"வ�லபேமா தினாெதா�ைலயைட!தி*நா& 

அ,கிைச ெபா,கநய,ெகா*பா�ெநகிA!தக
,கEேல 

        அைமயவி
ததியசமய5மகிைசயாE
@ைண=நீ� 

இ,ெக*ெம"னமய,கின� பா�ெயெத திெமாறிலா? 

        எ!ைதபக�!த�சி!ைதய க!ைதயிர,ெகனவாயிைடேயா� 

த,கிைசபா�ந�@ைணயளி�தவதாேலாதாேலேலா 

        தைர  கAதிாிேநத திர5ள மா
திதாேலா தாேலேலா. (8) 

 

ம
மணெமாழியா��ளவணிேதா:ைடயாேனவாேனா�க& 

        ம
விய�ய� நீகியக
ணாகரமாேலேமேலாேன 

ெப
கியம4 Q�ெகா
மணியாகியவாAேவ தாழாத 

        பிரளய;�தி�5றிய ேபெராEேபாேலேபேராதி 

�
ெவனநமனா)டவ� தைமேம�வி*ேகாேவOவாத 

        �ண5ள திாிO��திகள
'ேமவிய ேகாமாேன Bவா� 

த
ம�ெதாDேவா�ெகளிவ
காரணதாேலாதாேலேலா 

        தைர  கAதிாிேந�திர5ள மா
திதாேலா தாேலேலா (9) 

 

கவ*ைடமணியா� ெபா�ளிய பாசிைலதானா? மாநாக 

        க*;ைடயழ�வா?C6�ைக=மா?வEயாேல ச�ேனச" 

உவைமயி� பிடரா?Cச�5கனாவினிேலாயாேதவாAசீ� 

        உய�மைற5�வா?ெகௗசைலநாயகியா� Qேல ேபால� 

�வ'மணியிைடயா?(பரத�ெகா&பா�ைக ேநரா? நீ� பா=! 
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        �ைணய�படலா�றி
;ைடயான� ேசாராதாரா=! 

தவாிதய5மா?( ெபாE யBதரதாேலாதாேலேலா 

        தைர  கAதிாிேந�திர5ளமா
திதாேலாதாேலேலா (10) 

 

தால(ப
வ+ 5�றி�G. 

---------- 

ச(பாணி(ப
வ+. 

 

மி" ற�தி*மணி 36( ைட�வைள விழிமிதிைல( பிரா)� சிைறேச� 

        மி� தீர5னிவ�வயிறி� தீரெவDபாிவிமானம� தைட தீர நீ& 

ெத" ல�ெதா
நமனரக
யி
'* பசி தீரவிடராழி தீர� 

        ெத
ம!தவாEயால
ம!த �ைணவனா� திாிகி"ற கவைலதீர( 

பி" ற(ெபாEகி"ற விைளயெப
மாெளா*+ ெபாிய ெப
மா:+ வ
நா) 

        ெபாியதாபதாிவைரயரசநீ ெதாDெக"G ேபசிைக ெகா)�ய ெதன� 

த" ல"றிாியரைசநிைலநிG�திய மதைலச(பாணி ெகா)�ய
ேள 

      தககதித
கி"ற 5கIைடய 3ம!தச(பாணி ெகா)�ய
ேள. (1) 

 

இ
வைர=ெமாJவாத  யவைரக:ட" ேம;மி
வைர=ெம?தேநாகி 

        இ�வைர=மறிகிேலா5�வைரயி� வாEவிடேவறிவ
கி"றவெரனா 

அ
வைரயிேல 3ைழ!ெதா
வைர=மறியாதட,� 6ாீவ" 5தலாம 

        அவரவைரய8செல"றிவைரெயவெரனயானறி!� வ
கி"றவைர=+ 

ப
வைரயிE
ெமன�தி
வைரயி>ாிெயா*+ ப
�தவி� வைரயிேனா*+ 

        பைகவைரயட�கவ
தைலவைரய*��(பணி!தவைரயறிய ேவ'�� 

த
வைரயி� ேவதிய�க& சிGவைர நிக��தவ" ச(பாணி ெகா)�ய
ேள 

        தககதித
கி"ற 5கIைடய 3ம!தச(பாணிெகா)�ய
ேள. (2) 

 

கானி"றதைலவ� பைக ேமனி"றசிைலயா� 5கட;ளாிEவாி
வ� நா, 

        காணவ
வார�ல�ேவணெதா
 ெபா
ளிைனைகயினிEழகவி)டா� 

ேபானி"றெத"ன �ைறநானி"G ேக)பதி( ெபாDெத"G நIகி நீ�தா+ 

       �� O�யா� 5னி
!தV�யா� ம�  கAநாம+யாெதனமகிA! 

ேதநி"றவிைளயவ4தி�தநா'5த>ைனெயதி��தநா&ள;மிைவெய" 

        ெற�லா5ைரகமிக ந�லாெரனக'�ராமைன=மிைளயவைன=! 

தானி"G வழிப*வித!தைனேக)டவ" ச(பாணி ெகா)�ய
ேள 

        தககதித
கி"ற 5கIைடய 3 ம!தச(பாணி ெகா)�ய
ேள. (3) 
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கரண! �ல,கிய மைறCசிGவனான"G கதிரவ" சிGவ4ேகா� 

        காவ� ாிகவியிெலா
கவி நா4ைமக'*க
விகரணாதிெய�லா+ 

5ரணி"றி=ழ�ேவாைன ெவ
வாமE
ெவன5ழ8சி� ைவ�தனெனனேக 

        5"4
வமி�ெவ"G வி'Iல�ம'Iல�5)�ய ெசய�ைக ேநாகி 

கிரண+ பைட�த �'டலவதன 5,க'* கிைடயாதவிவனம�பா� [ 

        கி)டவ!த� ந�லவி)டெமன;ள மகிAகிைள�தம"னவைர 5" ேபா?C 

சரண,�னி!� �+பிடவ!தைககளா� ச(பாணிெகா)�ய
ேள 

        தககதித
கி"ற 5கIைடய 3ம!தச(பாணிெகா)�ய
ேள. (4) 

 

ெவ
வாதெப
ந"ைமவ
நாளிெலா
வ�பா�வினவிவாரா�பிறி தா? 

      மீ&கி"றநாளி48ெசா�E மீளாதி �விதிகிழைமயிைளய ேகாேவ 

வ
நாளிெலா
 ப
திமகைனெயதி� நா:மற+ வள� நா:நி
த��� ேபா? 

        மா:நா:8சனகிமீ:நா:+பரத" மகிAநா:மிவ" வ!தநா& 

ஒ
நாளிெல?தினெமனகளி�:+பநி"G&ள மகிAB(பவ
& B� 

        ெதாDகி*மிராமன
:+ ெபா
:நா�ெயன �G கதி�மக�கர6தா" 

த
நாளிேதாெவ"ற ெப
நா:ைட�ாிசி� ச(பாணி ெகா)�ய
ேள 

        தககதித
கி"ற 5கIைடய 3ம!தச(பாணி ெகா)�ய
ேள. (5) 

 

ேவG. 

ேத�யெவா'ெபா
ணா�யைட!த� ேபாலவைண!தைனயா� 

        ெச,கதி�ைம!தெனவ" ெபயேரதைவ ெதாி;றேவாெதன>+ 

பா�யி� வாEதனால�='*தேனா�ய�ம,ைகெயா*+ 

      பதி=+ வள+ ெபGநிதி=மிழ!�(பைத� த"னவ" 5கேம 

வா�ய ெச?திெதாி�தெனனCெசாE ம�றவர
& ெகா*ேபா? 

        வாE=யி�ெகா
காலன*�தன" ம"னவெவ"னமிக 

P� மகிA!�ைரயா�ய ேகாளாி ெகா)*கச(பாணி 

        �
ெகDதிாிேந�திர5ள மா
தி ெகா)*கச(பாணி. (6) 

 

ப
தி�ல�திைற தசரத4�&பாலக�நா�வாிE( 

        ப'ணவாி
வாிராமாில�வ�படாக& ெச?தாடைகைய( 

ெபா
 திகAசிைல=யி�ெச?ெதா
சிைலைய( ெபா� ெச?�மைனவி=ட" 

      ெபா"னக� நIகிெயார"ைன ெசா�வனமிைசேபா!ெதா
மா" 

ெபா
ளா க
திமட!ைதையெயா
நி
த" ெகாளநி"றக வ!தைன=, 

        க"றிெயா� சபாி ெசா� �"றிைடவ!தனாகாணிவ
"பைகைய 

�
தியிலா)*வ�வ
ெக4ம!திாி ெகா)*கச(பாணி 
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        �
ெகDதிாிேந�திர5ளமா
தி ெகா)*கச(பாணி. (7) 

 

ஆதவ"ைம!த விேதா�ெமாழி=,கடவா� நட!�ெகாணீ 

        ய'ணைலமாமணிவ'ணைன ந'Iதிய பயெமனெகா*ேபா?( 

பாத+ வண,கி நீத!த
ளி"றிவ"மா� ெந*+ வி=+ 

        பாாினி� வாEதனா
யி�மா?வ�பாரமராமரேமA 

ஆதலேம>
;+ப�க'டவனாெலனேவா�5ேன 

        ேயா
கிைலயாகவ"வாிசிைலயா� வி*B5கவாளிபட 

ேகாதGமாமர@Aதியறி!தவெகா)* கச(பாணி 

        �
ெகDதிாிேந�திர5ளமா
தி ெகா)*கச(பாணி. (8) 

 

இ� ைனபாடகமி�சிG 9டகமி�விர" ேமாதிரமா� 

        இைவபலதாAவடமிைவபலBடணெமனவைக ேசரெவ*� 

த�மயமா?மன5
�மிராமைனய�களிேத� ெகாலா+ 

        அைரெநா�யா5னமிதிைலந"னா�ையயைண�திநீ=மேரா 

உத;வ�யாெனனவ
கதி�மாமக4ய�5�9�ய நா& 

        உனத�ேயவ� ெச?திடமைழ ேபானபி4த;வேன�ெகன 

ெகாதிசினவாEத" மத5�வி�தவெகா)*க(பாணி 

        �
ெகDதிாிேந�திர5ள மா
தி ெகா)*கச(பாணி. (9) 

 

காளவிட+ ெபா
ேம�ல8ெச?விகார+ விைள!தைமயா� 

        க'ணன
)ெகா*ந'ணியபி" கEகால+விைள!தெதன 

ேகளலறகிாிசாய மைல�ல மீடழிய(ெபா
கி) 

        கி!ைததள�!திடவ,கதென86கிழி!திடவானர� ேபா? 

ஊைளயிடகதி�மாமகனாவி=ைல!�லகாதிெயலா 

        5ளறிட ெவ'காிபிளிறிட 5"ெமாழிேயாதிய நாளிEள, 

ேகாளாி வ!தைத நாணியேகசாிெகா)* கச(பாணி 

        �
ெகDதிாிேந�திர5ள மா
திெகா)*கச(பாணி. (10) 

 

ச(பாணி(ப
வ+ 5�றி�G. 

---------- 

5�த(ப
வ+. 

 

ெப
ைம��ைண ேவ& சின,கா)�( ேப65ன!தாைரையகா)�( 
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        பிறேக நி"G 5க,கா)�( ெபாிேயாய
ைள(பிைழ�தி�ெம" 

றி
ைம( ெபா
:8ெசாEகா)�Cசா+ப"கைவய"கைவயாக" 

        இடப" சரபைள" ேசனாதிப" ேசடன" ேகசாி�5த" 

அ
ைம� �ைரய,கத"மயி!த" �மி!த"வச!த" 5தெலDபா" 

        அட�வானரவா
 திந*ேவயரச" ெசலCெச"ற'ணE
 

5
கி�சி வ!தபத!ெதாDத5த�வா5�த!த
கேவ 

        5கணழகாவ 3ம!த O��தி5தத!த
கேவ. (1) 

 

ப�மீதினி�ெற"றிைசயறி!� பா?!� மீளகடவென"G 

        பகவ" ெகா*�தவைடயாள+ பாி!� வா,கிC 6ாீவ" 

ெந�தா+வழி ெசா�Eயவாேற ேந�!� பல ேதய5,கட!� 

        நிைற!தேசைனநீ�ேவ)டநிைலைமயறி!�ெந*+பில�தி" 

அ�ேபா?C6ய+பிரைபதைனக'டய�; நீ,கி ேமேலறி 

        யட�ச+பாதி ெநறி=ைரகவறி!� சிற!தமேக!திர�தி" 

5�ேமனி"G,கட� பா��த 5த�வா5�த!த
கேவ 

        5கணழகாவ3ம!தO��தி5�த!த
கேவ. (2) 

 

ப�ையகிழி�த5�வைர ேம�சா+பன�நா)பிற( ண��தய 

        பாவி�ெதD!� தனி வி6வXப��டேன பா?!� கட� 

வ�யகிழி�தைம!தாகவைரையகிழி��வள� 6ரைச 

      வாையகிழி�� ெவளிகிழியவ
ம,காரதாைரெய4, 

ெகா�ையகிழி���ெத"னில,ைக� வ)ைடகிழி��வடவாயி� 

        ேகா)ைடகாவEல,கணித" �ட>5ட>,கிழியவ& 

5�ையகிழி�தெப
!தடைக5த�வா5�த!த
கேவ 

        5கணழகாவ 3ம!தO��தி5த த!த
கேவ. (3) 

 

ெதா*�ெமழி� 9ழில,ைகதனி�சனகியி
ைகதைனயறியC 

        6ட�C9ளிைகமாளிைகேமைடேசாைலசாைலவன8ச�க+ 

அ*க� மடம'டபெமாD,ைகயரண+பலேகா ர!ெத
க& 

        அகழி மதி� மாட,Pடமரசனி
ைகயைமCசி
ைக 

ப*ைகயி,காவண!ெத�றிபவன,கவைல=�யான+ 

        பல; 3ைழய�Gவ�வ+பைட��( பிரமனறியாத 

5*�! திாி!�வ
மல��தா'5த�வா5தத!த
கேவ 

        5கணழகாவ
 ம!தO��தி5�த!த
கேவ. (4) 
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நக�தி' ய�தி!திரசி�தின�,ேகாயிைலக'டக,�ைல!� 

      நாட��ாிய @டண"வாAந"மாளிைகக'டகமகிA!� 

பைக�,ெகா�Oெகாிவிழி�+பக"வாAமைன=+ பா��தக"G 

        பலத"கிைள=,ெகா* நிரய(பயிரா?வள��+ப*பாவி 

யைக�86ட�ேவEராவணனாலய+ ேபா? மய"பாைவைய ேநாகி 

        அ"ைன தைன(ேபா>"னின"யான!ேதாவ!ேதாெவ"G 

ெச,ைக 5க�திலைற!�ெவளிபா?!த5த�வா5�த!த
கேவ 

      5கணழகாவ�ம!தO� த தி5�த!த
கேவ. (5) 

 

ேவG. 

அரமி)ட6ட�ேவEரகமிலாகெனன த"ைனையெய*��வாிநீ� 

      அைலயி)டன" ெகாெலா
 மைலயி)டன"ெகா�வா னகமி)டன"ெகா� 

ெகா�யா� 

 ரமி)டன" ெகாெலJவிடமி)டன" ெகாெல"றறிகிேல ென"G ெபா
மி 

       லமி)ட;ண�; ச8சலமி)ட ெபாDதிெலா
 ெபா,கெரதிாி)*நிலவ( 

கரமி)ட  E5"மா"க"றி)டதாெமனகவைலயி)*
�ஞான 

      க'ணைனயரக� �லகாலைன யிராமனி
க'மணிையவாA�தி வாA�தி 

விரE)டவ'ண" ேமாதிரமி)ட 2தாளிெம"பவள 5�தம
ேள 

      மிககதித
கி"ற 5கIைடய 3ம!தெம"பவள5ததம
ேள. (6) 

 

ப�(ப)டவாெறலா5ைறப)டவாேறபக�!ெதா
மதி�5"ேன 

        பைறப)ட  �லாிசிைறவி)�டகடைவ ப'ணவெவனெகா*�த 

5�ப)டமணிெகா'* ெநறிப)டமரெமலா5றிப)�டகாவேலா� 

        5"ப)�ட�தைலவ�பி"ப)�ட(ெபா
5ர)ச+ மாEநம"வா 

ய�ப)�டCேசைன ெபா�(ப)�ட�தைரயில)சய�மார4ட� ேபா? 

        அைரப)�ட(பிற� 3த� ப)ட ெபா)ெடனவணி!தைதயறி!�ெசவிேபா? 

ெவ�(ப)டராவண" ெகா�(ப)டமரேமறிெம"பவள 5�தம
ேள 

      மீககதித
கி"ற 5கIைடய 3ம!தெம"பவள 5�தம
ேள. (7) 

 

காலாலேன காி
ைகயாலேன க�பா?கதியாலேனக�வாைக 

        கைதயாலேனக� கா>ைதயாலேனக�ெவ,காிபாிகைள� 2Gேமா� 

வாலாலேன காி
ேதாளாலேனக� க�வாயாலேனகாி* ேபா� 

        ம�லாலேனகெரறிக�லாலேன காிJவைகயா� வி
+பைடெயலா+ 

ேகாலாகல+ ெபறெகா"G களெம,�நாி P�தாடேவாாிபாட 

        �
தியாேறாடவி!திரவிேராதி=5ள,�ைலயராவணனிட+ ேபா? 

ேமலாசன+ ேபாலவாலாசன,ேகாEேமEேனா?5�தம
ேள 
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        மிககதித
கி"ற 5கIைடய 3ம!தெம"பவள 5�தம
ேள. (8) 

 

நீெரலா மன>&ள ேதெரலா மன�ேபானெநறிெயலா மன� மாத�வாA 

      நிைலெயலாமன� ெபாியமைலெயலாமன�யாைனநிைரெயலாமன� 

காவேலா� தாெரலாமன�ேசைனமாெரலாமன� கைடதைலெயலாமனலரச� 9A 

        தடெமலாமன� ேகாயிEடெமலாமனா� பைட�தைலவெர"Gைலவிலாத 

ேபெரலாமன� நட(பாெரலா மனெல+பிரா)�=ைறத
 நீ,கலா( 

        ெப
கியவேசாகவனத
ெவலாமனலைவபிள!� கீேழா*கி"ற 

ேவெரலாOெரலாமனY)*மட�@ரெம"பவள 5�தம
ேள 

        மிககதித
கி"ற 5கIைடய 3ம!தெம"பவள 5�தம
ேள. (9) 

 

காE)ட கழனி
தF
�ெவ!தழ� கதிகெகா*�தவைனயா 

      காய�திலாGநாகைலயெகா*�த"ைன கவைலயி"மன,ெகா*�� 

வாE)டவ,கிதைனநீாி�ெகா*��ைமநாகைதவிைட ெகா*�� 

      வழிபா��த �ைணவ
க
ைளெகா*ரத!த+ �வன�திைர ெகா*��( 

பாE�+ வ&ள>�யிைரெகா*�த�பதிகவி
ேதா& ெகா*��( 

      ப"னி
ெதாைகக�ைகயளவின,கதேனாெபாய!� ெத"றிைசயி�ைலநீ� 

ேவEக' ெவ&ளெமDபைத=,ெகா*�த  ய� ெம"பவள 5�தம
ேள 

      மிககதித
கி"ற 5கIைடய 3ம!தெம"பவள 5�தம
ேள. (10) 

 

5�த(ப
வ+ 5�றி�G. 

----------- 

வ
ைக( ப
வ+. 

ஓராயிர,கர�ெதா
 �ணிட!த;ண4திர,���தமாேல 

        ="4யிைர=,�� ��கவ!தனென,க:லக(பிரா)�ைய வி*� 

தீராயிர,ேகா� கால நீ வாAெகனவிர,காவரகைன மG� 

        ெத!ைதநி" சரணைடய வ!தனெனன�யிாி வ"ெகா*�தன" 5"ைனநா 

ஆராய ேவறி�ைல @டணனிவ" ேபைதய"ைன தன�யி� ர(பா& 

        அபயதான+ ாிதிெயனமேனாரத5��தைலயாழி5�கி" மீேத 

ேவேரா*மைலமைலகளாகெகா*�தைணவிதி�த ேசவக"வ
கேவ 

        ேம
கிாிநிக�கா�ரதீர5ள திாிேந�ர@ரவ3மா" வ
கேவ. (1) 

 

ேசாைலவா?மணிவைரைய நிைரநிைரபதி�தைண �லகிய நள" ெச
ைகC 

      9ழி)டவைரகேளாேரழி)டடகி�ெதாட,�5தனா)ேபாாினி� 

காைலவாயவரவ� தனி�தனிகல(பகல!திராவண" மய,க 
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        கா�வைரெய*�திரதசாரதிைய ேமாதிெயா
ைக��திென��றிட( 

பாைலவா?மணிம
ம5திர;திர(ெப
+பரைவபரைவ�ேளாட( 

        பைதப)ட�"5க45ைத(ப)*மாள(பர!�ளவரக�ெதாைகேயா� 

ேமைலவாயிE� ெவ&ளமி
Q�ைற=,ெகா"Gவி)டேசவக" வ
கேவ 

        ேம
கிாிநிக�கா�ர தீர5ள திாிேந�ர@ரவ 3யா"வ
கேவ. (2) 

 

காைல( ைடகவ
பாிைய( ைட��மதகாிைய( ைட��வEசா� 

        ைகைய( ைட�த;ண�ெம?ைய( ைட��கட�பைடகதிபைரெயலா+ 

சால( ைட��5ைனவாைள( ைட��வ
தாைள( ைட��ம
வா� 

        தைலக:8சிைலக:!�வச5,கவச5! தவி*ெபா�யா?( ைட�� 

ேகாைல( ைட�த;ண" ேவைல(பய(ப)ட ேகாைவ(பி��ெத*�� 

        ெகா'ேடா�ய'டர திப" ெகா>வி
�தி�லாவைவ��ய
ெந*வா" 

ேமைல( ைட�மி
ேதாைள( ைட�தரண@ரேகசாிவ
கேவ 

      ேம
கிாிநிக�காதர தீர5ள திாிேந�ர@ரவ3மா"வ
கேவ. (3) 

 

இைசயி)டவயிற�தட!ேதாளிராகவைன ேயறி)*மாறி)ட ேபா� 

        எதிாி)டராவணைனய திாி)�ட�தாகிெயாிவிழி�+பக
ண" 

திைசெய)*+ வி*கி"றேத
�நிகெரா�தேதெரா"G ந+பிேயற� 

        தி'ேடாளிடசாாிவலசாாி6�றி ெவ�ேசைனைய� 2ளியாகி( 

பைசய�றகவி@ர� நைசய�ற(பைடயினி�பாாி�த6ாீவ"ேம� 

        பாவிவி* 9ல�ைதவாவிெயா
ைகயா�பறி�� தறி @சிய(பா� 

விைசயி)டமைலெயா"G ேதாளிE)ட திகாய" ேம�ெச"ற  ய� வ
கேவ 

        ேம
கிாிநிக� கா�ரதீர5ள திாிேந� ர@ரவ 3மா"வ
கேவ. (4) 

 

க�='டயாைன சிலெவா�='டயாைனசிலகள5'டயாைன=யி�ேபா? 

      கதG'டயாைன சில; தG'டயாைனசிலகவிAகி"றயாைனசிலவா� 

      ��='டயாைன 

பலம�='டயாைன பல6
&கி"றயாைன பலேம� 

      G&:வ�மதயாைனய&:வ�மதயாைன 6�Gவ�மதயாைனயா?( 

ப�='டவாE4,காE4!ேதாாி4+ப�E4+ப*க�E4+ 

      ப�றி4+ ெபாியைக��தி45
கிய(பாவிய திகாய"வி*ேபா� 

ெவ�='டெவா
ேகா�யாைன=8ேசைன=+ வி
!�'டகர"வ
கேவ 

        ேம
கிாிநிக�கா�ரதீர5ள திாிேந�ர@ரவ 3மா"வ
கேவ. (5) 

 

பாேரா*ேத�பட�ேதேரா*காிபட(பாிேயாெபாியா&பட( 
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        பா?!� வ
கி"ற ேதவா!தக"சிைலைய(பறி�திரதசாரதிெயா*! 

ேதேராெபாிேயா*ேமா தியவைனெகா"G திாிசிரைனய)சய"ேபா� 

        றி
வ���ைணயாலைர�தைர��ெகா"G தீ�நிக� 6ாீவ"ேம� 

ேபாரா�ய,கத�மர" ேமேலா� வ
ெபா
சிைலநி�+பன,ைக( 

      ெபாறியழ�9ல�ைத5றிபட5றி�தவ"  ைன ேதாிேலறியி
ேதா& 

ேவேரா* சாயவி
க"ன�தி>!தாகிெவ"ற ேசவக" வ
கேவ 

        ேம
கிாிநிக�கா�ரதீர5ள திாிேந�ர@ரவ 3மா" வ
கேவ. (6) 

 

ேவG. 

த*�+ பிைறவாெளயி�ற;ண�தைல Oைளகேள ெவ'Iைரயா� 

        தடைக( பலைககமடமதா�தர,க8சாதி��ர,க+தா 

எ*�+பைடக'மீ"கணமாவிரத+பல;மரகலமா 

        @��,�
தி(ெப
,கடலாேலDகட>5ட" சிவக( 

ப*�+ பகிர'ட58சிவக(பா��தி!திரசி��ள8சிவக( 

        ப
�தவரக� ெதா��த பிண(பர(பிேலறி(பத8சி வ!� 

வ*க' சிவ!� கா8சி வ!�வா>8சிவ!ேதா"வ
கேவ 

        வள8ேச� திாிேந�திர@ரமைலேய வ
க வ
கேவ. (7) 

 

உலவாக
,க�ெல*(பவனீெயா
வி�ெல*கவைம!தவ"யா" 

        உ"ேனாடமராட�ெனனகா?!ெதாG�தி!திரசி�தைறய ெவ�' 

டலகா�வாிவி�ெல*(பத�� மா�ற� சிறியா?வி�ெல*(பா" 

        அ
ைம(ெப
மான �நி�கவளவி�கிைளஞெரா*நின� 

�லமீேடறக�ெல*க�றி�தாெனா
@டணெனன(ேபா? 

        �தி��(பதினாயிர8சாாிெகா'�!திரசி�ெதா
 ேத�5" 

மல��ேதாளிைளயாெனா*86ழ"G வ
!தா:ைடயா" வ
கேவ 

        வள8ேச� திாிேந�திர@ரமைலேயவ
கவ
கேவ. (8) 

 

எயிைல( ெபா
�த(பிைறெமௗEயிைற ேபா�பிைறவா�கைண@சி 

        கE!திரசி�தகெமEய விைளயா" ெபார>மிைளயானா? 

ெவயிைல(ெபா
தகைண மைழயா� @சி(பாச�தாEGகி 

        வில,கEல,ைக(பதி �!� மீ:,ெகா�யனா& சாய 

உயிெரா( ைடய  ைகக'ண4யி�ேபா?Cசாயகாிபாிேத� 

        ஒ"ேறாெடா"G நில8சாயெவா
�+பக" ேபாாினி� கிட!த 

வயிர�த�யானம" பசியி" வEையC சா?�ேதா"வ
கேவ 

        வள8ேச� திாிேந�திர@ரமைலேய வ
கவ
கேவ. (9) 
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ேபயா)டமராயிர,கDைத( ெப
!ேதரக+ப" 5க!ேதய( 

      பி�யா�க�யா� �G!த�யா�பிைச!�ெப
8ேசைனையமிைச!� 

தீயா" வி* நா" 5க"பகழிசீறவிள,ேகாளாியய�!த 

        ெசயைல ேநாகிகர+ பிைச!� ெசDநீ�க,ைகநாட�பிரா" 

காயாமல� ேமனிைய ேநாகிக'க& பிைச!� @டணனா� 

        க�!தா
யி� மீ)�*89ACசி கழறேக)*Cசிைற  ைட�� 

மாயா ம
��மைலேத�வாவி(பற!ேதா" வ
கேவ 

        வள8ேச� திாிேந�திர@ரமைலேய வ
க வ
கேவ. (10) 

 

வ
ைக( ப
வ+ 5�றி�G. 

---------- 

அ+ E( ப
வ+. 

2�G+ப6!திைர5க)ைடகடகலா�ேசாதி5க+வ*;ைடைமயா� 

        [யகைலபல;+பைடைகயாலா திநா)ெடா)*வ
சாப�தினா� 

ஏ�G+ப��டல+வளர;8சிGக;மி
ைகயா�ெபாறி 9Aபண� 

      ெதாிவிழியிரா�ேம�பா?தலா�கட;ள�ெக!நா:5தவியிடலா� 

ஊ�G86ட�(ப
திபா� �தலாEவெனாெடா� நீெயா�மாேல 

        =ைனவரெவன(ெபாி�5றவைழ� தனனி"ெனாெடா�தவனிவ"பா=நா& 

ஆ�G+ ெப
,கவைல நீ=மறிவாயிவெனாட+ ]யாடவாேவ 

        ஆரமணிதிாிேந�ர@ரவ 3ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (1) 

 

ேகாேளா*ேகாளைலயவ'டேகாளைக5க*�ைலயமா திர5ைலபட 

        ெகாDவா� ைன!தெப
மணிகல" கலென"G �5றி மாதிரெமாE(ப� 

ேதாேளா* ேதாளாயிர+ ேயாசைனகள; 2கி மணிம;Eய'டC 

        6வரள;ேமேனாகிவாயிதAம���� �ைணகரநிமி��� நீ)�த 

தாேளா* தா:ைர�தி
சிைற=+ @சி�தட,கடEல,ைகயாழிC 

        சலதி=)ப*மரகலெயனC6ழEட�தடவகியிெனா
 6�ைகேம� 

ஆேளா*வானநா)டளேவா*பா?!தவெனாட+ Eயாடவாேவ 

        ஆரமணிதிாிேந�ர@ரவ3ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (2) 

 

பா=மைலகடைல கட!திேயாசைனகெளா"பதினாயிர�தின(பா� 

        பனிதD;மிமயெமா"பதினாயிர�ெதா*பட�!ேதமPடகிாியி" 

ேச=யரெமா"பதாயிரெமா"பதாயிர8ெசறிநிடதேமவிய(பா� 

        ெச( +ேயாசைனகெளா"பதினாயிர�ேதா*சிகரமகேம
மீ(ேபா? 
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ஏ=+ ேயாசைனெயா"பதாயிர�ெதா* நீலமைலய( ற��நாலா 

        யிர+ேயாசைன�:ய� ச8சீவி மைலயைட!தச4ைறகயிைல�+பி) 

டா=மைறபா�நி"றா� நா�னவ4டன+ Eயாடவாேவ 

        ஆரமணிதிாிேந�ர@ரவ 3ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (3) 

 

5"ைனயறி �யி�வி)டேயாததியிலைட!� தவ5னிெசால�தாடைகயி"ேம 

      5னிெவ?தியகEைகக
& ெச?� சீைதமண5�றிெயா
பரசிராம" 

த"ைன வE ெவ"G சிG தாய
&வன8ெச"G தைகமாைனெய?� சனகன� 

      ற
மாைன வி)*வானரவாாிேயா* கடறா'�யJவில,ைகN'�� 

�"னம�விைள�மணிவ'ணன
ைளெகா'* 6ைதம
!ெதா"G பா��! 

      2தனிவ"வா=மகன 3மானரகைர� �ைடகாலென"G வன� 

த"ைனயறியCச+  ெசா"ன தனி5த�வ4டன+ ]யாடவாேவ 

        ஆரமணிதிாிேந�ர@ரவ3ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (4) 

 

 ய�வா?கிழி�!தட,�*மிமா�வைர( �ேதெளD!திைற8சி( 

        ெபா
& வினவவ!தத" க
ம3தE�ைற க"றெதென*8சாரE� 

ெசய�வா?க*,கைணயரகரGபதினாயிர,ேகா�தைன= Qறி� 

      தி' யவைர�ள+ மணிவைரையேய!தி�தி
+பள வேயா�திெயா
பா� 

�யி�வா?ெபா�+பாி�பரதெனழி� க'*கா��தனிவென"G வாA�தி 

      �ைரகட� கட!� வ!த மரா*களேம��தி�திர'�யாம��ேள 

அய�வா? ம
��மைலதைன ந)டேசவகேனாட+ ]யாடவாேவ 

        ஆரமணி திாிேந�ர@ரவ 3ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (5) 

 

கைனவாரளி�ழ�சனகிகவைலகட� கட!�கைரேயறவி'ேணா� 

        க�நாGக�பக��ேயற ெவDபாிகட;:மில,ைகேயற( 

பைனேபா>ேமனிமாEயவா4ர,ெகட(ப
வா�விைச�தவிைசயி� 

        பாதாளகதிேயறவைளவாயாக� த+பைடகெட"றிைசயிேலற� 

தைன ேநாிள,�மர4யிேரறராகவ" சபதநிைறேவறவி* ேபா�� 

        தடவEயரக
ட�கடேலறவானரக தைலவெரா*+ ெவ&ளெமDப� 

தைனேவா
மீேடற;யி� ம
!ேத!தினேனாட+ ]யாடவாேவ 

        ஆரமணிதிாிேந�ர@ரவ
 ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (6) 

 

ெபா"னா� மணிகட;'மா ம
!� தவிய ெபா
(பிைனயி
ைக ேச���( 

      ெபா
கள,�Gகியி!திரென*+பைகவ" ைன!தமாயாசீைதயா� 

எ"னா�ெம"னா�மிவ" ம�றேயா�தி தனிெல?தினாைலய"மீ�கா& 
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        எ"Gளமிர,களவி� வ'*
வ+ @டணனிைச!தனனி �+பைல  �! 

ெதா"னாாிைழ�தகீழைறக:5ய�சி=5பாய55ண�!திைறவ� பா� 

        ஓ�5னேம�பணிேய �பணிெய"G&ள Oசலா)டாட ெவளிேம� 

அ"னா" வ
!�ைண=+ வழிபா���நி"றவேனாட+ ]யாடவாேவ 

      ஆரமணி திாிேந�ர@ரவ 3ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (7) 

 

 ைலவாளரகனீடைல9Aநி�+பைல(  �யாகம�ேகாEட( 

        ேபானைதயறி!திள,ேகாெனா* ெதாட�!�பலBரண�ட,க& சிதற 

கைலயாள� சிதற ம!திர Q�க& சிதறம 3கலச,கேளா*சிதற 

        கா�சிதறவிைசெந*!ேத�சிதற5ைன=+ ெவ,காிபாிபதாதிசிதறC 

சிைல@ரன* யமி
!� கைணமைழகளாCசிதறவி!திரசி�தனா� 

        சிர55ர58சிதறவ4யி
நம4ல� ெச"G சிதற�திவைலயா� 

அைலயாழிவ'ண4Gமிட� சிதGெம!ைத=டன+ ]யாடவாேவ 

        ஆரமணி திாிேந�ர@ரவ4ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (8 ) 

 

எJேவைல=,கா�  �!த ேவைலயி� வ!த விைர!� QGேவைல 

      ெய4Oல பலமதைனெயா
ராம" வி*(பைடகிைரயாக வி)ட ேவைல 

ைமேவைலநிக� ேசைனெயா*ராவண" சீறி மய" ேவைலவிட@டண" 

      ம�ேவைலயி�ெவ"G ெநா� ேவைலயி�பா?!� வ� ேவைலேய�றவிைளேயா 

ைகேவைலவி)டாவிகைரகி"ற ேவைலயிகண+ ேவைலைய( பா?!� நா" 

      கனம
!� தவி*வெலனவிைர!ேத�+ வழிகாலேநமிையயறிகிலா " 

தJேவைல 5னிவென"றவ" ேவைல ேக)டவேனாட+ ]யாடவாேவ 

        ஆரமணிதிாிேந�ர@ரவ 3ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (9) 

 

எ'ணி� பல வன,கட!�ைல!தீ
மகிைறவராேலJவ!தீ� 

        இறவாம
!ெதா"G ெபறநா�னீர�;மிJவிட�ெத?தியிடநீ� 

 'ணியமளி� ம!திரெமா"G ேக:மி( னலா� மீ:ெமனேவ 

        ெபா
மாைய பலவ�லெவா
காலேநமி5னி க��ளமிற,கியா�� 

த'ணில;ேமாைடயி�பி� 5தைலையெகா"G த&ளவ� தா"யமாE� 

        ைதய�வ�வா? வ!� ெவ?ய தச5க" வி*சழகனிவ4யி� ப
ெகனா 

அ'ணிெயா
��திலவைனCசாிவ)�யவேனாட+ ]யாடவாேவ 

        ஆரமணிதிாிேந�ர@ரவ3ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (10) 

 

அ+ E(ப
வ+ 5�றி�G. 

---------- 
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சிGபைற(ப
வ+. 

2மக
,ெகா'ட�விைளயா*தட5��ெதா�வைரக& பல; நீ!தி� 

        ெதா"னாளி� ைவ�த ெபா
ளி!நாெள*க�ெதாட,கினவ� ேபாலமைலவாA 

ேநமி(ெப
,கட;& வழி தர ம
!�ைறெந*,கிாிையய,ைகேய!தி 

        ெநறிேய பற!திரணக& ேமEள,�மரனிைறயாவிெகா'*வளரC 

சாமி�5யி� வளரவைனவ��+ வானர�தைலவ��மா விவளர� 

        த
ம5!தின+ வளரவள�வி�� வா
தி தண(பமைல ெகா'ெடD+பிC 

ேசம�தல�தி" 5"ேபா�ைவ�தைககளா�சிGபைற5ழகிய
ேள 

      சீ��தி ைனகி"ற திாிேந�ரவ
 ம!தேனசிGபைற5ழகிய
ேள. (1) 

 

ெப
மகென*�தேகாத'ட�திலாயிர+ ெப
Oல ெவ&ள ம�ய( 

        ேப�Gமிராவண4ைமயிராவண4மிவ� ேபசியி* 9:ற;க' 

ட
மகைன=86மி�திைர மகைன=+  ர!த
:மகன8சைனேகா� 

        அ
ைமமகனாெம"G பிரமன
& மக"மகனளி�தமக"ைவகெவ?ேயா" 

ம
மக" 5த�ேசைன காவல�  ற!தர� தடவா� ெப
கியி!த� 

        தைர=மி!திரேலாக வைர=ெமா
மதிலாCசைம�திைமகா மல!தC 

ெச
5க�தினில;ண�வ
5க+பா��த5கி�சிGபைற5ழகிய
ேள 

        சீ��தி ைனகி"ற திாிேந�ரவ 3ம!தேனசிGபைற 5ழகிய
ேள. (2) 

 

உGசின+ ெபGகி"ற த!தவ�திரைன=8சி 6வ�திரைன= நீ� ேபா? 

        ஒEகடEல,ைகயி� சம� ாியிராமைன=ெமா
த+பிதைன=மி"ேன 

ெபGமைரகணமதி�ெகாணாதிெரனைமயிராவண" விைட ெகா*(பவ!ேதா� 

        ேபர'ட PடமளவியவாEனாE* ெப
,ேகா)ைட த"ைன ேநாகி 

கG;ைட(ெப
ைமையக'* 5�யாெத"G மீ'ெடா
வேனாடவEசா� 

        க�ெலா�தப�E�கறிக�ெதறி��கன,�ைற!ெதா
வேனாடC 

சிG மயி�கைட=ேமாடாவா>5ைடய  EசிGபைற5ழகிய
ேள 

      சீ��தி ைனகி"ற திாிேந�ரவ 3ம!தேனசிGபைற 5ழகிய
ேள. (3) 

 

அ�நில!ேதாயாதவலைக=!�யி� P
மைரயாமேநரமதிேல 

        அI�வா"ைமயிராவண4'ைம='ைமயித�க�=றகமி"றி( 

ப� கDமி
வைர=நனி ர!த
ெள"G பாாிவ
+ @டண" ேபா� 

      பாாி�தவா� பிாி=ேமார�தினி� ேபா!� ப*மாய நீG @சி� 

��யளவிலாழிய!�யி�வி)*ளாைன=!�யி�வி)டத+பிதைன=! 

      �யி� ெகாள(ேபைழயி�ெகா*பாதல8ெச"ற �)ட"5� த)ட ேவ'�C 

ெச�மயி��திர&பட5Gகிய தடைகயா�சிGபைற5ழகிய
ேள 



25 

 

சீ��தி ைனகி"ற திாிேந�ரவ 3ம!தேனசிGபைற5ழகிய
ேள. (4) 

 

ேம
வைரைய( ெபா
;மிமயவைர மா)ெடா
விாி!த  )கரணி ந*வ' 

        விாியாயிர!ேதா)*வனசநாள��ைள விள,கியபில��வழிேபா?C 

சா
ெநறி வ!த���த'� த'ணீ� நிைற த6+பினி�றவைள=
வா?� 

        தா)�கவில,ைகப*ேகா)ைடயி4ைழ!ெதா
தரா6 மதிைல� தக���( 

ேப

வி"Gபதாயிரேகா�பைட=+ பிைச!� 5" கட�பா=நா& 

        பி��+ேவ�ைவ��ளிவிD,கி மகர+ ெப�றெப
மCசவ�லபெனனC 

ேச
மகைன�தDவிவாாியதடைகயா�சிGபைற5ழகிய
ேள 

      சீர�தி ைனகி"ற திாிேந�ரவ 3ம!தேனசிGபைற 5ழகிய
ேள. (5) 

 

�,கெவ'பிைறவாயைமCச�நாE
வெரா*ெதா�பைடையம�யைவ�� 

        �ைலயர'டD;பாதலவில,ைக( ாிைச 2ளிபடேமா திைவ��( 

ப,கிெயாிைமயிராவண4+வ'ேடD+பட(படெநாGகிைவ��( 

        பர;���த'�மகனீலேமக�கரசப)ட5,க)�ைவ��� 

த,�ெமா
காளிபEயிடைவ�தவி
வைர�தட5�யி�ைவ�ெதD+பிC 

        சா� த
பில��வழிேயறி @டண" 5த�றைலவ� வழிபா��திர,கC 

ெச,கள!தனி� 5"  ேபா�ைவ�தைககளா�சிGபைற5ழகிய
ேள 

      சீ��தி ைனகி"ற திாிேந�ரவ 3ம!தேனசிGபைற5ழகிய
ேள. (6) 

 

விற�ேசாில�வ(பிராணதாதாவமி தவிரம"ப��னசகா 

        விஜயராேம_டன 3மா" மகாபிலேனா* விாிதசாீவத�ப" 

�றவாதசீைதச!ேதச4�திரமண"வா= �திரன8சனா 

      93ெவா*பி,கா)சென"G 5"னா"�வைகெசா"ன ம!திர 5"னிேனா 

பிறவா தவி"ப!திைள(பெரனவானர(ெப
வாாிேய�ெத*(ப( 

        ேபராயிர,ெகா'ட ெப
மாைள=!�ைண(ெப
மாைள=+பழிCசி� 

திறலா�கர,�வி�தயனி"ற ேசவக" சிGபைற5ழகிய
ேள 

        சீ��தி ைனகி"ற திாிேந�ரவ 3ம!தேனசிGபைற5ழகிய
ேள. (7) 

 

ைமயிராவணனகலேவறிராவண"மீறிவ
 ேபாாிE!�ரன
ளா� 

        வEமாவிGகிமாதEேத� வி*கமணிவ'ணனைதந'ணிேயறிC 

சய@ரமா��தா'டச'ட(ரச'டேகாத'ட�ைதவைளய வா,கி 

        த
கால@G
�திரXபமாகிவி*சரெமலாெநாிய@சி 

அய"வாளிேகாEெய'�ைசயாைனயி" ேகாடைற!தமணிமா� 
வவி) 

        ட6ேரசனழியா த;யி�கா; ெகா'டைதயறி!தமரரா�(பாிகC 
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ெசயராம ெசயெவ"G ெகா)�ய தடைகயா�சிGபைற5ழகிய
ேள 

        சீ��தி ைனகி"ற திாிேந�ரவ 3ம!தேனசிGபைற5ழகிய
ேள. (8) 

 

வாைதயறவ
ண"வழிவி)டேசாபனமைணவ��தேசாபனமில,கா 

        வாயிைலவைள�தேசாபன+ராவண"ேறா�பவ
�+ப" விDேசாயன+ 

ேபைதய திகாய"5தE!திரசி��;மிைளயெப
மா&ைகெயாளிவாளியா� 

      பிற,�யிாிழ!தேசாபன+ ெவ&ளமாயிர+ெப
Oலம�ேசாபன+ 

தாைதநா"5க"வாளிவ&ள� விட@ைர!� தைல=+பன,�ைலெயன� 

      தைர மீ�
'�ராவண"மா'டேசாபன8சகலேசாபன5ேமாதிC 

சீைதேசாபனந�லேசாபனெமனCெசாேனா"சிGபைற5ழகிய
ேள 

        சீ��தி ைனகி"ற திாிேந�ரவ 3ம!தேனசிGபைற5ழகிய
ேள. (9) 

 

மாயி
8ேசாக(ெப
8சிைறயரகிய�க& வ!திடவிரக+ வ!� 

      மணியணியல,காரவைகவைக ைன!த"ைன வ
ெகனவிள+பிவ!� 

பாயி
+பஃெறா�யர+ைபய�பாி�+ப
8சிவிைகெகா'*வ!� 

        பாிசி,கவைண6மி�திைரசி,கெமா*ேபா?(பத+ெபறவைம��வ!� 

நாயக" ேபரள;+ @டணனில,ைக�நாதெனனைவ��வ!� 

        ந,ைக திாிசைடயாதிம,ைகய��ழா!ெதாடரநாதன
'மீ�வ!த 

ேசயிதAகமல(பிரா)�ெயா*+வ!தவ" சிGபைற5ழகிய
ேள 

        சீ��தி ைனகி"ற திாிேந�ரவ 3ம!தேனசிGபைற5ழகிய
ேள. (20) 

 

ேபாிரவி�லராம"வி*ேமாைலக'�*+பிரயனி!திரா தியறE( 

        ெப
மா" 5த�ேறவெரா
�+பக�ண" ெப
+ேபாாி�வ!ெததி���C 

சா
ேமா�வச!தனவ
ல�ளாெனனிலவ"ற"ைனய8சைனயி" மக" 

        த"வச�தினி� வி*தி�வி*திெர4மவாசக!த!தவ� தி
5க�ைத( 

பார5� தனி� ைவ�� ெவ�ெப)*மகில(பர( � 5)�ெய)�( 

        பா?!�நம4லகில�ேதா?!�நரக� �&ள பலவ
ம
,கதியினி� 

ேசரவாிகாிெய"Gைர�த�
நாதேனசிGபைற 5ழகிய
ேள 

        சீ�ததி  ைனகி"ற திாிேந�ரவ 3ம!தேனசிGபைற5ழகிய
ேள. (11) 

 

சிGபைற( ப
வ+ 5�றி�G. 

----------- 

சி�றி�ப
வ+. 

த�ேவ�கர��Cசமைனவச!தைனகா)ெடனவாEனி� 6
கி� 

        தைகயி!திரF�ேத�யவ"றைன=8சமேனா*ட" 6
கி( 
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ப� நா" மைறேயா"  விேத�Cசமனி!திரேனாடவைன=ம( 

        ப�ேய 6
கி� தி
ேக&வ"பத��&ளாைனெயதி�!ேத!தி 

��ேய தி
+பியவரவைர�ெதா�ைல(பதியிE
�தி5"னா) 

        6டாிெலD!�வ
8சனக"ேறாைக ேபால( )பக�தி" 

அ�ேயவச!த"றைனெகாண�!தவரேசசி�றி� சிைதேயேல 

        அனகா திாிேந�திர@ரவ3மாசி�றி�சிைதேயேல. (1) 

 

மதிவாIத�சானகிேயறவ&ளேலற��ைணேயற 

        வானேரச� பலேரறவச!த4டேனயிைச!ேதறி 

கதி�மாமணி( )பக�ேதறிகட"ேமேலறிகைரேயறி 

      கட;ள
ளாலடேலறிகைன நீ�க,ைககைரேயறி( 

பதிவா�சைடயாரணியமிைச(ப" மாமணிC9)டரேவற( 

        பைகயாவைக நா'மதிேயற(பாி�தவி6வநாதைனேயா� 

அதிேவக�தி�ெகாண�!ேதGமரேசசி�றி�சிைதேயேல 

        அனகாதிாிேந�திர@ரவ3மாசி�றி�சிைதேயேல.(2) 

 

ந,ைகசனகிைக(பி��தநாதன��தாமைர(பி��� 

        நக�� நட�+வழிபி���நலேமவிய )பக�ேதறி 

ம,ைகமகிAகி)கி!ைதமைலமடவாாின8ேசர(பி��� 

        வைர=,கைர=,கட!�வனவாச"பர��வாசனிட8 

ெச,கெண*மால5� ெச=!திற�தி�பரத4யி�நிG�த� 

        ேத�� 5ன ந+O�கIகி� தி
+பேவ'*ெமன(ெப
மா& 

அ,ைக மணிேமாதிர+ வா,�மரேசசி�றி� சிைதேயேல 

        அனகா திாிேந�திர@ரவ3மாசி�றி�சிைதேயேல. (3) 

 

ைகயி� ெசபமாEைக=5ாி=ைட=8சைட=+  ற!தா,கி 

        க'ணனளி�த தி
வ�ையகர��8சிர��+ ெபற�தா,கி 

ெம?ய" வ
,ெகாEரவி�லேவ!த" வ
,ெகா]ேரD 

        விதி�தவ
ட8ெச�>த��ேவ'�=ள" ெகாEல�ம"ேபா� 

ைமயில�ைமெப�றில"யானன� வா?OAககடவென"G 

        வல89Aபரத" 5"னமல"வ!தா"ெப
மா"வ!தாென" , 

ஐயெவன(ேபா?5ழகியவாயழகாசி�றி� சிைதேயேல 

        அனகாதிாிேந�ர@ரவ3மாசி�றி� சிைதேயேல. (4) 

 

கைன�+  ன�சி�திரPட,கட!�வன,க& பலகட!� 
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        கைலமாென?� �லமாைனக&ளவரக" ெகாளகைர!� 

நிைன�தவழியி�கவ!த4யி�கவ�!� சடா=விைன 5��� 

        நீ'டகதிேரா" மக�கர6நிGவிெயDபா"ெவ&ள5ட" 

5ைன� மரக� �ல!�மி��Cசனகி=டேனபர��வனா 

        5னிபாலைண!தாெனன�கனா� 5"ேன=ைர�தப� பரத� 

கைன�� 5ண��தி=யி�கா�தவ5ேதசி�றி� சிைதேயேல 

      அனகாதிாிேந�ர@ரவ3மாசி�றி� சிைதேயேல. (5) 

 

5க�தி�க'*பரதனிடமணிேமாதிர,ெகா'ட'டர'ட 

        5க*கிழியெவD+பிெய+மா" 5தேலார5�ெச=மிட�தி� 

உைக��(பா?!�பரதனி"ன5ளென"Gைர�� மணிவ'ண" 

        உத;!ெத?வ(பாிகல,ெகா'*ய�கானக�ேதா� ைடேயறி( 

 கACசி ெபற;'�ட(பலவானர@ர
 ேமாாிைலயிைலயா( 

        ெபா
!தி 3கர��வாதசியி� விேயா
'* கதியைடய 

அக�தி தன�,கதி ெகா*�தவறி வாசி�றி� சிைதேயேல 

        அனகாதிாிேந�திர@ரவ 3மாசி�றி� சிைதேயேல. (6) 

 

வ��தா?5னிவ"பர��வைனவழிெகா'ெடா
க,ைகயி��கைன 

        வழிேமெலதி�ெகா'டேயா�திதனி"மணி�ேத�மிைச(ேபா?பர த4ட" 

���ேதவ
ச��
கைன=!ேதாளாலைண���தா?Oவ� 

      �ைண�தாமைர�தா& வண,கி ம"ன� 9ழ(பலப�Eய 5ழ,க 

க�(Bமல�வி'ணவ� ெபாழியCசனகிெயா*வாளாியைண ேம� 

        கதி�மா ம�ட+ ைன!�லைககனக ய�ேத!திய ெப
மா& 

அ��தாமைரேய!தியமதலாய�ேய" சி�றி� சிைதேயேல 

      அனகாதிாிேந�திர@ரவ3மாசி�றி�சிைதேயேல. (7) 

 

இைம�மிரவி�ல(ெப
மாளிைளயெப
மாளிைற(ெப
மா& 

        இவ
ெமDபதான ெவ&ள�ெதவ
+ ய�திேலறிவரC 

சைம�5வாிகடலாதிநா"� கட>!தா'�ய!தC 

        சதமா5கராவண" பைட�C சகல(பைட=ெநாி!தைமயி� 

�ைம�,கைணக& சீைதவிடவவனா
யி� ேபா?(பிறகவ!த 

        ெகா�யா" வாளியிைறவிமிைச�G காெதா
 ேகா)ைடைய 

விைள�தா, கைம�+ ெப
வா�ெப
மாேனய�ேய" சி�றி� சிைதேயேல 

        அனகாதிாிேந�திர @ரவ 3மாசி�றி� சிைதேயேல. (8) 
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வன8ேசாிராம"றைனக'டவழியிெலா
விC6வXப+ 

      மைலேமேலறிகட� பாயவ��தெதா
விC6வXப, 

கன8ேச� சீைதகைடயாள,கா)�ெயா
விC6வXப, 

        காணாம
!� மைலேத�காணெவா
விC6வXப+ 

இன8ேச�பாதாள�தி" மகெனதி�!தெதா
விC6வXப+ 

        ஈைர+ப�வாயரக"மிைசெயதி��தவி6வXப5த� 

அன!தவி6வXப5ளவ �லாசி�றி� சிைதேயேல 

        அனகா திாிேந�திர@ரவ3மாசி�றி� சிைதேயேல. (9) 

 

ேசாதி(பரமன
&வி�தா?�� திய8சைனயா��G5ைளயா?� 

      ெதா�ைல நிலேம!தியத
வா?C6ாீவ4� 5D நிழலா? 

நீதி(ெப
மான���ைண ேதா? நீ'டகவடா?( கAேவத 
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