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)லவராக=� விள2கினா�. 
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நாயகி& தி+நீ�றிைன ஒ+ சி.வ?�� அளி��, அவைனேய வாதாட@ ெச�� 

ெவ&றா�. தம�� வ+� ெபா+	கைள எ*லா� அ5த சி.வ?��� அத& பி& 

அவ&வழி மரபின+��� ெப.�ப
 தி	ட2கைள ைவ�தா�. அ� இ&. வைர 

நைடெப�. வ+கிற�. இ�)லவ� இBC+�� ெத�ேக உ#ள சித�பர ஈ;ர� 

தி+�ேகாயி* க	ட�ப	- வழிபா- விழா�க:�கான வழிக:� ெச�வி�தா�. 

இவைர� ப�றிய /E வரலா.க# கிைட�கவி*ைல. 
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அற�அற�அற�அற�வள��த நாயகி பி ைள� தமி"வள��த நாயகி பி ைள� தமி"வள��த நாயகி பி ைள� தமி"வள��த நாயகி பி ைள� தமி"    

1. 1. 1. 1. கா�$� ப%வ�கா�$� ப%வ�கா�$� ப%வ�கா�$� ப%வ�    

தி%மா&தி%மா&தி%மா&தி%மா&    

நீ�ெகா3ட த3-ழா�� தி+மாைல மாலய& 

      நிலாமாைல மாைலவ3ண 

நி�த&/த ெல�தைன உயி��ெதா�தி ய�தைன1 

      நீெப�றதா ெய&.ெசா� 

சீ�ெகா3ட நா&மைற பரா=�ப4 சா	சர@ 

      ெச*விைய� ெத&�லைசF�@ 

சிவகாம ;5தாிைய யற�வள��த வைளமக 

      ேதவிைய� கா�கபரைவ� 

பா�ெகா3ட சி�ற
@; வ-கவ 
*லாத 

      ப�த�சி�த� தி+�தி� 

பைட�)யி� அைன��ேமா� திைன��ைண� ெபாEதி?� 

      பழதிலாம* பாி��� 

தா�ெகா3ட �ழ6+ வGடா மநீHழி 

      தா&,�றி+� �ம/த� 

த3கைல@ ;ட�வா னிெலா3 கதி�@ ;ட�,; 

      ச2�ச�கர பாணிேய!        1 

 

சிவபிரா'சிவபிரா'சிவபிரா'சிவபிரா'    

ேவ. 

க+வி/கி* தவ%ெபா+� ைபவ6தி� ெபய���நீ# 

      கடலக- கிழியந	- /ைறயி� தி+�பேவ 

கட=ள�ைக விட=தி�த க-ைவ� தட�கிேய 

      கைறமிட ற�ைடய க��தெர? ம�)த�தினா� 

திாி)ர/ம த?(�)/�. ெமாழிய�கண� திேலசின= 

      தி+நைகI த�க3ணின� ப�தர� தனா� 

திக%கயிைல மைலயி+�ப� ெபா+ைக� கணி@சியா� 

      திாிபதைக யவ#மண�த சிவைன�� தி�ப�யா� 

நரமி+க வ
ெவ-� திரணியைன� �ைற�தமா* 

      நளின/த ெலவ�க:�� /த&ைம@ சிற�பினா* 

ந61ம
யவ� நிைன�� மளவி*ெசல@ ெச�வா& 

      நன=கனவி?� ப�தாிதய� தி?	படா# 

�+மணிக3 மைரமல��� ெவயிெலா� ெதறி�கேவ 

      �டவைள� வைளமல�� �நிலைவ� பர�பேவ 

�ல=பக 6ரெவாழி�த =லக�� ய�@சிேச� 
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      �லைசநக ரற�வள��த ெகா
ைய� )ர�கேவ!        2 

 

விநாயக�விநாயக�விநாயக�விநாயக�    

ேவ. 

ெந
யமதி ளி*ெபா&ம3 டபநிைலெப� றி+���வா& 

      எEபிைறம+� ெபாைட5�ைக நிைலெப�ற ெவ�பனா& 

/
வில
 ய���ந&க +#/ளாி�ப த�தினா& 

      /�மைற வE���4 சர/கைன� �தி�பநீ# 

�
ல�ச
 ல�த�ந4 சி-�வைள� கE�தினா� 

      �லைசவ+ க@சிெகா3ட வ��ைழய@ ெச�ைம�கணா# 

தடவைர க#;�.ம� )வித+ம� ெப+�கினா# 

      தமிழற� வள��த;5 தாிதமிைழ� )ர�கேவ!        3 

 

(%க'(%க'(%க'(%க'    

ேவ. 

அடல;ர� படமகி%@சி ய3ட+� கா�கிட 

      அம�ெசய யி*ைகயிெல -��வ5த ச�தா��தைன 

யமலைனஎ& உள�இ+��� அ&பைன� ேதா	-. 

      கட*விடம� ெவன=தி�த க4சைன� ேத��தி- 

க+ைண/கி& ம+கைன� பிரப5தைன� 8��. 

      கலபமயி* தைனநட�� க5தைன� ேபா�.�� 

வடவைரவி* 6ன�மண�த ம&றJ� ேக�றவ# 

      வழிெப.ெம� ய+#விசி	 டாி&)ற� பா��தவ# 

மனதில
ய வ�நிைன�� ம&ெபன� K�தவ# 

      �டவைளெவ3 மதிமண*ெச� �&றினி� ேகா	-. 

�ளி�தரள /-நிக��ப �3ெடன� கா	
ய 

      �லைசநக ரற�வள��த ெகா�பிைன� கா�கேவ!        4 

 

இல��மிஇல��மிஇல��மிஇல��மி    

ேவ. 

கடைல� கவியினைட� தைட�த 

க*லைணயி லட*பைட நட�திேய 

கரப�தி+ தச/க�த& ம�கெளா- 

அழியெவாழி� தமர+� �நீ# 

கவைல��ய� களக�றி ந��ண 

விLசண ?�கரசி ய�றிமா 
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வடெவ� ெபன�த?ெவ-�த ல��மண?(�) 

மிதிைல� ெபா?�வர� த<� 

மகிழ�தய வின�வர@ ெசய த�)த 

மணி/
 ைவ��ல களி�த மா* 

ம+ம��ற வி+�� மில��மி 

வனசமல�� பத� வE��வா� 

 

நடன�களி மயினட�� ;�பிர 

மணியைன ஒ�கைல யி+�திேய 

நகில�ெதE வ/�ள�� ெம��ெபா+# 

விைளய= ண�பM� வி+�பினா* 

நைகயி� றிாி)ர ெமாி�த /�கண& 

/த6ன� /�ெதாழி* /ைள�தேவா� 

 

ெகா
யி� �ைழ1(�) I;�பி ைள�திட 

வள+மி ைண�கன தன�தினா# 

�ரைவ�ெதானி �டவைள� கிைள�ெதானி 

மணி/ரச� ெதானிம கி%@சிேச� 

�லைச� பதியற� வள��த ெபா�ெகா
 

யினிைம யிைச�தமி% தைழ�கேவ!  5 

 

)ரமேனாகாி)ரமேனாகாி)ரமேனாகாி)ரமேனாகாி    

ேவ. 

/�தைல ேவ�பைட நீ6கலாதாி 

      /ாிதிைர� கட*வைள நில�ெதா- 

/@சகேம� ெகா
தா மயிடா;ர& 

      /
யினி� சரMற மிதி�தவ# 

/�கணி நா�)ய& மானதKரணி 

      /ைன/.� �ளபிைற ெயயி�றின 

 

:�தியினா� பலவாகம ெம�யறி 

      =ைடயவி�த க+ளமி +�பவ 

ெளா�தநிலா@ சைடயா�தைம யாட*ெச 

      1ாிைம/� றியெப+ைம ெப�றவ# 

:�தரவா�@ ெச*வி ,ரமேனாகாி 
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      1பயெபா�பத மல�வE� ��� 

 

நி�தியவா%� ைகய�கார ணகாாிய� 

      நிமைலய�)த கமல ல��மி 

நி@சயவா�கி னா#நா&மைற N&/ைற 

      நி.=ெம��ெபா +ள+ளி ைச��யி* 

ென	-ள மா�ெகா
 F�தியதாெமனி 

      னிைலநி.� தயில./ க�கைன 

 

1�தமிலா@ ெசா6ேனா� ெச1மாணவ 

      மற�ெவ.� தவ#)வன ர	சகி 

ய�ப�த& நா	டமடாத வ#ேப+3ைம 

      அ
ய+	 டனி�
 இ+�பவ# 

ள�திரவா	 கணிவாண ைகவாMத 

      லற�வள��த வ#தமி% தைழ�கேவ!  6 

 

ைபரவ�ைபரவ�ைபரவ�ைபரவ�    

ேவ. 

உ+/� �ர*ப- �
ைவ� ெதா+கர 

      ெமாளிர�கன* விழிF�கிேய 

1./� தைலய- கE/	 பைடெயா+ 

      ைகயினி�றிாிய =லா�திேய 

உதய� கதிெரன மணிெந	 டரவணி 

      ஒ+ைக�தலமிைச ேச��திேய 

 

மைரயி� �
)� விதிக	 டைலமைல 

      வள�ைக�தல ெமதி�கா	
ேய 

மைல;� .லகினி* ஞம6� பாிமிைச 

      வ+/�கிர)ய ,	
னா& 

வ
வி� காியவ ன
ய� �யிெரன 

      வ-க�கட=ைள வா%��வா 

 

மரவ� பகிரதி ;ழல@ சைட1ைட 

      யவிழ�பாி)ர மா��கேவ 

யMகி@ சிவசிவ ெவ?/�த� க#விைன 

      யகல�பத ெமதி���கிேய 



7 

 

யணிெபா� சைப/ழ வதிர@ சகதல 

      மதிர�பவாித 8�தனா� 

 

�+கி� ெபா6கர மல�ெதா	 டைணசி. 

      �தைல�கிளிெயைன ஆ	ெகாடா� 

�ணவி� )ைரயி+ )+வ�ெப ைடமயி* 

      �யி*/�தமிழிைச ேவ	ைகயா& 

�லைச� பதி1ைம யவ#/� ப
த+ 

      ெகா
ைய�பாி ெவா-கா�கேவ!  7 

 

ஐயனா�ஐயனா�ஐயனா�ஐயனா�    

ேவ. 

)#ளரசி& ேம�ெகா3ட Kவரசி ெகா3க?� 

      ெபா&னர; நா-கா��� 

)+8த& /தலமர ர/�3ண விட/3ட 

      )3ணிய? /த=;தைன 

 

வ#ள/ைல யி+வ+� ெகா+ெகாE நைன@சாத 

      வாகனைன யயிராணித& 

மர)கா�த வைன�தமி%� �லைச நக�வாழ 

      வ5தவ�ய ைன��தி�பா� 

 

க#ளவி% மல��ெபாழி ெலழி�சிமய விமயேம� 

      ைக�பி
�தி- கணவ�ெபா� 

கா*பி
� த�மிமிைச ைவ�த+5 ததிய&. 

      கா	டெவதி� க3டவவைள� 

 

த#ளாிய க�)நிைல ெப�. மைலவ�. 

      /@சக� எலா� ேபா�ற/�.5 

தாபி�த மகேதவி ய�ைம1ைம யற�வள��தவ 

      ளிைச�தமி% தைழ�கேவ!  8 

 

நாமக நாமக நாமக நாமக     

சி�த/� )�தி1(�) மன/மா2 கார/4 

      ெசயJ/ைர 1�ெபா+5தி� 



8 

 

திாி)வன =யி�ெதா. மி+5� விைளயா
15 

      ெதாியாத சி&மய�ைத� 

 

ெகா�தல�� ெகா5தள@ சி5�ர� தி+Iத� 

      �.நைக� ெப3ணரசிைய� 

�லேசகர� ப	
ன� தற�வள�� தெபா� 

      ெகா
ைய�) ர�கவிைச14 

 

ச�த/4 சகலகைல ய�த/4 சாவி�திாி 

      காய�திாி ம5திர//@ 

ச2க�த மி%�ப?வ லா	
ெய? நாம/4 

      ச	சமய /E� ெமE�� 

 

வி�தக� விாி��� தாி�தகர /�ப
க 

      ெம�1ெம� 1�பைட�த 

ெம*ல+� பல�வ	ட ெவ#ளிம3 டபெமா�த 

      ெவ#ைளெவ3 கமல�தேள!  9 

 

இ+திர'இ+திர'இ+திர'இ+திர'    

ெவ3
ைர� தமர�க+2 கட*ெச� �வாி& 

      விE�ப	 ெடாளிபE�� 

மி&?பி& ன��
ல ேமா6�ப ரான5த 

      ெவ#ள�தி?# ள�தி&ேம� 

 

ெகா3
+� ��ெபா+ைள வரKத ர�ைத� 

      �ண�கடைல ேவத/
ைவ� 

�லேசகர� ப	
ன� தற�வள�� தெபா� 

      ெகா
ைய� )ர�கேவைல 

 

ம3டல� �.சிகர வைரக# ேம�ெகா3 ெடழாம* 

      சிறக.� தி+�� 

வ@சிர� தா�ெபா+� வி+�ெகா3 ெடதிாி	- 

      வ5தவைர ெவ&றட�கி 

 

ய3ட+� �மி5தி ராணி�� நாJேகா	 
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      டயிராபத� ���நீ 

ைட5�த+ =��மி& ன/���� ேவ5தான 

      வாக3டல� கட=ேள!  10 

 

(�ப�, -வ� (�ப�, -வ� (�ப�, -வ� (�ப�, -வ� ----    பிரம'பிரம'பிரம'பிரம'    

ஆதி�த� ப&னி+வ� காளக3ட� திைறவ 

      ைர5தா. ேப�வ;�க# 

ளானாத ெவ3ம ெரEேமனா ளில& 

      றவதாி�தவ@ ;னியி+வ+� 

 

ேபாதி�ெபா +5தியிர ணியக�ப /4ெச�� 

      )வன�பைட� )யி�கட� 

)3ணிய பாவ�தி& வழிெயாEக ெவEதியவிதி� 

      )�ேதளி+2 கா�கெபா� 

 

ேசாதி�ெகா E2கதி� விாி��� வடெவ� 

      ெப-����னி� �@சிாி��� 

�	ட�)ர� ெவ5�ெபா
 ப	ெடாழிய வ-�விைட@ 

      ேசாதிெச� பாதி1டJ 

 

மாதி�க@ சகமைன�� நி&ெறாளி� ப@ைச 

      மரகத@ ;ட�பர�பி 

வ5��
 ெகா3ட மகேதவி ;5தாி 

      யற�வள��த ேதவிைய/E�ேம!  11 

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

2. 2. 2. 2. ெச.கீைர� ப%வ�ெச.கீைர� ப%வ�ெச.கீைர� ப%வ�ெச.கீைர� ப%வ�    

 

வி�ப@ சிவ5தவா ய�ைம ேமனாேதவி 

      ெவ�பரசி க�பரசிெபா& 

ேமகைல ெயா��கிம
 மீ�றவி+� தி/ைல 

      வி�மிவழி1� பா&/த� 

 

க�பி��� ேவைல�த ைர�ெப�� ெப�த 

      ச2ைக�ெகா3- பா*)க	
� 
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ைக@ச2ைக /�/ைற சிர4;�றி ெயா+/ைற 

      கவி%�தி1ட ல2�J�கி� 

 

��ப�க ளி�ெற+� த�தி�றி +�தெமா- 

      ெகாண+நீ ரா	
ம4ச	 

�ளி�நில� கா�பி	- ெந�ெபா�தி வ	ட� 

      �த�ைபயி+ �ைழயி6	-@ 

 

ெச�ெபா� ப;5ெதா	
* ைவ��ைவ� தா	-மயி* 

      ெச2கீைர யா
ய+ேள! 

சீைரவள நா	-தமி% ,ைரவள நா	டரசி 

      ெச2கீைர யா
ய+ேள!  12 

 

ெபா&�ல= ெச2கமல/2 �வைள1� ;+�)2 

      க+�)� பகழிநா3 

ேபா�விெலன =+வி6� �த=;ைன வயலயேலா� 

      ெபா�ம6� கய*�தி�� 

 

மி&)ைர கனி�கத6 மடெலா
� ��க/கி& 

      மிட.தடவி� கதி�நிலா 

ேமகம	 -4ெச&. மீ3-மட வா�க#நீ� 

      விைளயா-� வாவி)��� 

 

த&ெப+ ைமைய@சி. ைமயா��� விழியா�விழி 

      தன�ெகா�2 கி�ப�2�� 

தாமைரயில Jைற14 சேகார� பற5�வ 

      தன�ைதமதி ெய&.லா=5 

ெத&�லைச நகரற� வள��தசி. ெப3பி#ைள 

      ெச2கீைர யா
ய+ேள! 

ெத�வநா யகியற� வள��தநா யகிேதவி 

      ெச2கீைர யா
ய+ேள!  13 

 

நீைரவள மா��ெச2 கமல/2 �வைளக: 

      நிைறம-வி ெலா+ப+வரா 

ெனாிம+� ெப+விழி� கைவய
� பக-க3 
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      ணீாினி�ப
ய ெவ
ேபா 

Fைரவள மா��மதி ம3டல� ெதா-பலவி 

      ?	கனி1 /	கனி1ைட� 

�-+வி யா-திைர வானதி) �5�வாி 

      13-P* ெகா3ெடE5� 

 

பாைரவள மா��ைம� ெகா3ட*கிழி ய@ெச&. 

      பா�5ததி� ேறா�5த�ளியி& 

ப3ைட@ ;ைன�)ன6* வ5த@ச ம�.� 

      பர��ேக�ெற5 நா:�வாE4 

சீைரவள நா	-தமி% ,ைரவள நா	டரசி 

      ெச2கீைர யா
ய+ேள! 

திற�வள�� த+#வள�� தற�வள�� த+#ேதவி 

      ெச2கீைர யா
ய+ேள!  14 

 

ஒ�ைறவட ேம+ெவா+ காெலனநி .�திேம 

      ெலாளி+�ெவளி /க-<
 

1க5ெதா. /க5தி-� பிரளய@ சலதிக:� 

      )���� )வனேம 

;�றிJ2 கெலனவ -�கிைவ� த3ட@ 

      ;வ���ேளE வைரகண	-@ 

;ட�விள� கி	ெட3 
ைச�தைல வ�த�ைம 

      ய�ெதா&ைமயி� Pழநி.வி� 

ெப�ற=யி ெர3ப�� நா&� Nறாயிர� 

      ெபய��ைற படாமQ	
� 

பி�த� திாிய�பக� க�த��� மி&ப� 

      ெப+�க/ தளி�தளி��@ 

சி�றி*விைள யா-�வைள யா-ைக� ெப3பி#ைள 

      ெச2கீைர யா
ய+ேள! 

ெத&�லைச நக�வாழ வ5தவ தாி�தபைர 

      ெச2கீைர யா
ய+ேள!  15 

 

தைலவைன� த&ைனவிைன ைய�க3- ச	சமய 

      த��கெம* லாமறி5� 

சாிையகிாி ையேயாக ஞான5த +�பத5 

      தைன1மறி வாலறி5� 
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ெதாைலவாி யமாய� பிரப4ச� பக	-� 

      �ட�ைக�க ட�கவி	-@ 

;கான5த ெவளிெயாளியி லைசயா� நிைலநி&ற 

      ;�த�சி�த� தில/த� 

கைலமதி1� நதி1மிைல ெபாதி1மித ழி1�ேவ�5த 

      க�ைற@சடா தரெர?� 

க3
தா3 
த�கட= ெளா-�
 ெகா3- 

      கா*ெகா3- கதிெகா-��4 

சிைலIத* கய*விழி� �
யிைட� ெப3ணரசி 

      ெச2கீைர யா
ய+ேள! 

ெத�வநா யகியற� வள��தநா யகிேதவி 

      ெச2கீைர யா
ய+ேள!  16 

 

அ&றி�க +�ெப3ைண ய
யி? மட�பி? 

      மைலகட* கைரதிைரயி? 

மவரவ� க#ெகா-வ5த சீனிசீ னா�பர 

      மட2கியவிட2 கெடா.நீ# 

�&ைற� ெப+�பல கல&களிJ� ெவ3மண� 

      �&றி?2 ைகைதகளி?2 

�ளி�நிழ� ேசாைலயி?� வைலஞ�வைல யி?மளவ� 

      �
6?� ப3ட�வி�� 

/&றி� ெப+4சாைல நிைலயி?� பல�சில�க# 

      /5திவ+ ச5திகளி?(�) 

/#வா� /ைன@ ச2கமாயி ர4;�றிட 

      /ழ2ெகா6 வல�)ாிவல4 

ெச&றி	ட /ட?ல= ெத&�லைச 1ைமய�ைம 

      ெச2கீைர யா
ய+ேள! 

சிவச�தி சிவஞான ச�திவா லாச�தி 

      ெச2கீைர யா
ய+ேள!  17 

 

க+5தைல@ சாாிைகக# ெசBவா�� ப;2கி#ைள 

      க�பைன@ ெசா�;ைவெபறா� 

க5த+வ ேரழிைசக# Pழிைசயினி யாழிைசக# 

      கரநர�பல� ெதானியா�� 

ெபா+5�� )ைழ��ழ6 ெனா612 க
�பி-� 

      ெபா�மJ4 ெச�ைமய*ல 
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ெபா+வ+2 க4ச�ெத E5ெதானி வி+�பில� 

      )தித&. ேதவபாணி 

ப+5�நிழ J2�ழJ ேமாைச1� ேபாலவி� 

      பகிர3ட ேகா
ெய*லா� 

பட+� பர4ேசாதி யி@சி�த நி@சய� 

      பEதி& ெமாழிெதாE� ேவ	ேடா� 

தி+5�ெச� பவளவித% ெவ3/.வ* வா�வி3- 

      ெச2கீைர யா
ய+ேள! 

ெத&�லைச நகரற� வள��த மகேதவிநீ 

      ெச2கீைர யா
ய+ேள!  18 

 

ேவ. 

கா*வைள த3ைடசி ல�)சத2ைக 

      க6&க6 ென&றாட� 

ைகவைள யாட�கிரண வைள5த 

      கல&க# )ர3டாட@ 

P*கைல )யெலன =@சிமி 

      ைல@சிய Pழியமீதாட@ 

;	
1� ர�ன� ப	ட/ மாட@ 

      ;�றிய ப	டாட 

ேவ*வைள க3ணி ய�ப3ணி யர&) 

      மி�5� )�5தாட 

ெம�ெய ழிலாட� ெபா�யிைட யா
ட 

      ேவ�ைவ �ளி�தாட 

வா*வைள நிழெலன=ல �)ர5தவ 

      ளா-கெச2கீைர! 

அற�ைதவ ள��தத மி%��ல ைச�பைர 

      யா-கெச2கீைர!  19 

 

மி&)ைர சி�றிைட ம2ைகய� /�ெபாறி 

      ெவ&றா� நி&றா��பா� 

ேமலம ேரச�க# காமல� ��மைற 

      வி3ேட க3டா��பா� 

அ&ப�வி +�பள=2 கி+ைப ைவ�தவ 

      ர&பா* /&பானா� 

ஆகம ேவத) ராணிக� தாெடாE 
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      த5தா வ5தா�பா� 

ந&�ம தி��மி �5தக வி��வ� 

      ந2கா� இ2கானா� 

நாவல� காவல� நாெடா. நீெச1 

      ந&றா� கி&றா�ேக# 

ெத&�ல ைச�பர ம&ைக பி
�தவ# 

      ெச2ேகா ெச2கீைர! 

ேதவ�க# <வ�க# யாவ+ மானவ# 

      ெச2ேகா ெச2கீைர!  20 

 

)&ெசன ன�த? ள�)� வி@ைச 

      )ாி5தா� ெச2கீைர! 

)3டாி க�பிர ம&பாி ;�த� 

      )க%5தா� ெச2கீைர! 

த&கண வ���ந* 6&பம ளி�திைச 

      த5தா� ெச2கீைர! 

த3�ள வ�ெதாைட வி3டவ ?�ெகா+ 

      த2கா� ெச2கீைர! 

வ&பைக யி*;ழ ல&ப�த ம�ெகதி� 

      வ5தா� ெச2கீைர! 

ம3டல வ	டம ழி5தைல )�கி? 

      ம2கா� ெச2கீைர! 

ெத&�ல ைச�பதி ய�)ய ல	;மி 

      ெச2ேகா ெச2கீைர! 

தி2க3 /
�த சிவ&ைக பி
�தவ# 

      ெச2ேகா ெச2கீைர!  21 

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

3. 3. 3. 3. தால� ப%வ�தால� ப%வ�தால� ப%வ�தால� ப%வ�    

 

காரா� �வைள� �ைணவிழிைய� 

      ைகயா� பிைசய@ ெச2�வைள 

க-��� கல2கி� )ன*த��ப� 

      க3- /ைல�தா� மைல�தா�த& 

வாரா� /ைலFெட -�தைண�� 

      வதன�த ைண�� /�தமி	- 

வயி. நிர�ப� பா*)க	
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      ம
மீதி+� தி�தி+� திெயா6 

சீரார+வி நீரா	
� திற� 

      பாரா	 
�பணி K	
� 

தி+�க3 மல�� க4சன�தீ	
@ 

      ெச�ெபா� றி+மா6ைக P	
 

யாராெர ன�தாலா	 
யக3 

      ணா	
 தாேலா தாேலேலா! 

அற�ைத வள��த வற�வள��த 

      வ�மா தாேலா தாேலேலா!  22 

 

ந5தா யி+N�றி +ப�� 

      நாJ)வ ன�ெத3 ப�� 

நா&�N றாயிர/ யி���� 

      ந-நி&ெற வ���மி தமகித� 

/5தா தக&. பி5தா� 

      /&ைன விைனயி& ப
நட�தி 

/ைறயா� நட��� விைளயா	- 

      /E� நட�தி@ சக�)ர5த 

சி5தாமணி ேய!நீல ர�ன� 

      ெத�வ மணிேய! க3மணிேய! 

ெத#ளி� ெதளி�த ெத#ள/ேத! 

      ேதேன! மாேன! /�க3/க 

ைம5தா ெமா+வ� காமெவ�ப 

      மா�. ம+5ேத! தாேலேலா! 

யற�ைத வள��த வற�வள��த 

      வ�மா தாேலா தாேலேலா!  23 

 

ெவ�பா& ெம61� வEதித&பா* 

      வி+�பா�� )�5� சிவசமய 

ெவ.�பா லழி5�ெவ .�பான 

      ,3பாதக ரா4சம ண�த�ைம 

யி�பார றியெவ& .சம3 

      எ3ணா யிர+2கE /ைனயி* 

6+�பாெர ?�ெசா� ப
கEவி 

      ேல�றி@ ைசவெநறி ஒE2� 

த�பாத ைம�� ெவ3ணீ. 
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      தாி�பா ாிட�தி* �
யி+��� 

தமி%� பாவலைன@ ச3/கைன@ 

      ச�ப5தைன ைம5தைன /ைல�பா* 

ல�பா வரேச13 ெண?�ெப3 

      ணரேச தாேலா! தாேலேலா! 

அற�ைத வள��த வற�வள��த 

      வ�மா தாேலா தாேலேலா!  24 

 

வட��2 �ம�ெகா2 ைகக#�J2க 

      மணிவா� ெவ:�ப� க3சிவ�ப 

ம-வி* ப-நீ� �ைட5தா- 

      மகளி�விழி யி&ம+3 -ள4சி� 

கிட��4 சின�ெக3 ைடகளிெலா+ 

      ெக3ைட �தி��� க�பக�K2 

கிள�ெகா� ெபாசி��� காமவ*6 

      கிைள15 தைழ12 கட5�நிலா 

நட��2 ககனமிைற4 சிவி3மீ 

      னா3மீ& ேகா3மீ ெனா-�ெபா+� 

ந5தாமக ராலய மிெத? 

      நாமமறி5 �வ5� )�2 

கட��3 டகழிP% �லேசகர� 

      ப	
ன� தா� தாேலேலா! 

க2காதர� ப2கான வி&ப� 

      கனிேய தாேலா! தாேலேலா!  25 

 

அ�தாயி ?�சீரேசா ைத�தா 

      யணி�தா�� கள=க3 -ம�தா 

ல
�தா� மகேன கள=ெச�தா 

      யாயினி ன/ம 
�தாயா 

ெகா�தா யி+��4 சைபயறிய� 

      8றிவி- ேவ&மா றிவி- 

�ல��� கீன/ைற யலநா& 

      ெகா-�ப& ேவண�ன� ெக?4ெசா 

ெல�தாJ ைர�தா ளி�தாெய& 

      ெற3ணாத ேனக5தி+ விைளயா	 

ெட*லா�)ாி ேவா?ட& பிற5தி2 
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      ெக3ணா& கற/வ ள��தி-ெச2 

ைக�தா� )வன� தா��லேச 

      கர�ப	 
ன�தா� தாேலேலா! 

க2காதர� ப2கான வி&ப� 

      கனிேய தாேலா! தாேலேலா!  26 

 

ேவ. 

ம2�றவ%5 தி-மதிளி* ேகா)ர 

      வாயி6* ,திகளி* 

வ3டைலத3 டைலநிழ6* கடலைல 

      வா��கைர யி*திைரயி* 

ெகா2கல�ப2 கயம-வி* ெதா-வி* 

      �மர�க ட�ெத+வி* 

�வைள��ழி யி�கழியி� )ளின� 

      �&றினி* /&றி*களி* 

றி2களி ள�பிைற Iத6ய� 

      பரத@சிர ம�8ட�தி� 

சீன�தவ� மைலயாள� தவ�பல� 

      சில�வ+ சாைலகளி* 

ச2�/ழ2 �வள2 �ல=2 

      �லைச�தா� தாேலேலா! 

ச2கர&ப2 கி?ெம2 �நிைற5 

      தவ#தாேலா! தாேலேலா!  27 

 

ேபா�க# ேம�5தி- ேமதிக#வாவி 

      )�5� மி�5த;ைவ� 

)ன*ப+ கி�ப+கி� க&.#ளி� 

      ெபாழி1� பா*ெப+கி@ 

சீதநிலா விாி1� பா�கட6� 

      ெசறிய� கய/E�4 

ெச2கால னம�க3 -மகி%5 

      தி@சி��@ ெச5தமிE�� 

ஆதரமாகிய ெசா*J� ெபா+: 

      மறி5� பிாி�பவ�ேபா 

லாவி�)ன* )றநீவி� பய/3 

      டாைச� ெபைட1டேன 
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தாதவி% ப2கயமீ �ைற12 

      �லைச� தா�தாேலேலா! 

ச2கர& ப2கி? ெம2�நிைற5 

      தவ#தாேலா! தாேலேலா!  28 

 

க5தமல�� �வைள� தளி�ெம&றி+ 

      கைடவா� ேத&ெசாாிய� 

கைவய
 ேமதிக#நிைற )னேலாைட� 

      கயமதி ற2கெவ+3 

ட5தமி* ச2கம க&.நிலாமணி 

      யணியணி யாக=மி%5 

த&ன@ ெச5ெந� கதிராிவிாிவய 

      ல�தைன 1�)�த� 

)5திமகி%5 தாிவாாி� க	
� 

      ேபா�ெச1 ம#ள�வைள� 

)�/� ெதா-ெந� பழ/��திர� 

      )திெத? மைவ/E�� 

ச5திரனி� கதி� த5ததமி%� 

      �லைச� தா�தாேலேலா! 

ச2கர& ப2கி? ெம2�நிைற5 

      தவ#தாேலா! தாேலேலா!  29. 

 

�ளவ/
�த ப3ணவ& /த&ம�றவ� 

      �ரா� ேவராவா� 

�&பம .�ப
வ5 த+ெள&ற
 

      P%வா� பா*வா%வா� 

களப/ைல� �ைண1ன� பத��ைண 

      காணா� காணாதா� 

க+ைணம ண2கம% த+மல� வ5�ய� 

      காவா� Kவாவா 

யளவி-த�க ாிதாிெத? ெம��ெபா+ 

      ளாவா� ேதவாவா 

ய�)6த3 )ன*ெவ5 தழ*வாைடெயா 

      டானா வானாவா� 

தளவநைக� �யி*�ல ைசநக��பைர 

      தாேலா! தாேலலா! 
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ச2காிவா லச=5 தாி;5தாி 

      தாேலா தாேலேலா!  30 

ேவ. 

ெகா-/ைன� திாிPRநீR தாேலேலா! 

      �மரைன� ெப.தாேயேசேய தாேலேலா! 

பி
நைட� �லமாேதேபாேத தாேலேலா! 

      பிரணவ� ெபா+ளாமாமாS தாேலேலா! 

வ
தமி%� �பகாாீநாாீ தாேலேலா! 

      வாதிச�தி க*யாணீவாணீ தாேலேலா! 

அ
ய+��யி ராவா�பாவா� தாேலேலா! 

      அற�வள��த மாேன!ேதேன! தாேலேலா!  31 

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

4. 4. 4. 4. ச�பாணி� ப%வ�ச�பாணி� ப%வ�ச�பாணி� ப%வ�ச�பாணி� ப%வ�    

 

எ3
ைச� ைகவைரக# பதறாம நிைலநி&ற 

      எEவைர ந-2கிடாம 

6�வைர1 ெம6யாத வடவைர �J2காம 

      ெலBவைர1 மதிராம*ேம* 

வி3டல� தவ�விழிக# /கிழாம லைலவாாி 

      ெவ#ள2 கல2கிடாம* 

ேவதனிைல ைவ�3ட நாதனிைல கயிலாச 

      விமலனிைல அைசயாமேல% 

ம3டல� �.சராசர =யி��ெதா ைகெயலா� 

      ம+ளாமJ லகமெம*லா� 

ம.காமனா ேடா. மய2கா வன5த? 

      மன5தள�5 த4சிடாம* 

த3டளி�� ைக��ைண வ+5தாம* ெம*லநீ 

      ச�பாணி ெகா	
ய+ேள! 

தமிழற� வள��த=ைம �லைசநக +�கிைறவி 

      ச�பாணி ெகா	
ய+ேள!  32 

 

ம3டா�க 6�திைர� �3டகளி நா�பெணா+ 

      வைரெகா3- ந	-வி	ட 

மதிந-� தறிெயன� �ழியினி னி.�திெந- 

      வா;கி� கயி.K	
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13டான தானவ�க ெளா+ப�க� வானவ�க 

      ெளா+ப�க நி&.;�றி 

ேயாடதி ெகா-��� கைட5திட� கட*வயி 

      .ைட5ததி* ேகாபவிடேம� 

ெகா3டார வ@ச2ெகா -�தாைர 14ெச&. 

      ெகா*ல� ெதாட�5தக-ைவ� 

�ட2ைகயி ெல-��ண� க3-பத றி�கட=# 

      �+மணி மிட�றட��5 

த3டாம ைர�கர2 ெகா3டாத ாி��நீ 

      ச�பாணி ெகா	
ய+ேள! 

தமிழற� வள��த=ைம �லைசநக +�கிைறவி 

      ச�பாணி ெகா	
ய+ேள!  33 

 

�மி%மா மதி�தில தவதன /4Pழிய� 

      ெகா3ைட12 ெக3ைடவிழி12 

ெகா�பி	ட �ைழ1நில ெவா�பி	 ட<ரJ� 

      ேகால/5 தி+=தர/4 

சிமிழா ெமன@சி.� ��ெப+� �5தன@ 

      ெச�)மணி யாபரண/� 

ெச�யப	 -ைட1மிைட 12கடக மி	டெபா� 

      ெச2ைக1� தா	கமல/ 

ம/தான ெம&ம�ர வா��ைத12 க3-ேக	 

      ட�பர� ��பெரா-�வ5 

த&ைற�� மி&ைற�� மவி�மணி� ைகெதா	ட 

      வ�த�பாி ;�த�கயிைல� 

தமிழா ரண�தைல வ�பிாியா தி+��/ைற 

      ச�பாணி ெகா	
ய+ேள! 

தாயற� வள��தமக ேதவி�லைச� கிைறவி 

      ச�பாணி ெகா	
ய+ேள!  34 

 

�+மாமணி� திர#க# )ரளவி+ கைர12 

      ெகாழி��� ெப+�கா.ச2 

��ெதானிெயா -5தர2க� ெதானிெயா -5திைர 

      �ைரகட* என�பர5� 

வ+மார வார�)�� )ன*நி ைற5ேதாி 

      மைடகைட திற5�ெவ#ள 
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ம	
னினி .�தியைண க	
/	 டாதகா* 

      வழிவழி திற5�பாய� 

ெப+மாக ம	-வள� ெச5ெந*/� �2க+�பி& 

      கMெவ 
�த/��� 

ேபேராைச ெவ3ச2 கி&/� �5�ல2கி� 

      பிற2கி@ சிற5தெச*வ5 

த+மான ,ைரவள நா	டரசி ேதவரசி 

      ச�பாணி ெகா	
ய+ேள! 

தமிழற� வள��த=ைம �லைசநக +�கிைறவி 

      ச�பாணி ெகா	
ய+ேள!  35 

 

விE�2 ெகாE5� மிளெவயிJ� பிற2கிெயாளி� 

      விாிசைட� கிைடகிட��� 

ெவ3
ைர� க2ைகெவ# ள5�#ள வான5த 

      ெவ#ளேம� ெகா#ள=லக 

/E�2� J2கவட வைர12� J2கமணி 

      /
யர= ெந.ெநெற&ன 

/�ப�� /�ேகா
 ேதவ�க: /னிவ�க: 

      /ைற/ைற வல4ெச��தா# 

ெதாE�5 �தி�� மரகரச�) ேவய+# 

      ;ர5த+# )ாி5திெட&ன 

;�தநி�� த�)ாி1 ம�த?� கி&ப@ 

      ;ைவ�ேத& ெகா-�த-��� 

தE=5� ைண�தாம ைர�கர2 ெகா3-நீ 

      ச�பாணி ெகா	
ய+ேள! 

தமிழற� வள��த=ைம �லைசநக +�கிைறவி 

      ச�பாணி ெகா	
ய+ேள!  36 

 

பான�க+2 க	சிவ5த வா�ெவ3ணிற� 

      ப�மாசன� தி+��� 

பாமா� தன�Iனி நாமாெத ன�ெகா3ட 

      பழமைற� கிழவ&/
ேம 

Qன�ப ட�)ைட� �லக�ப ைட�ெபலா� 

      ஒ�க�ப ைட�திைசபைட� 

�லக�ப ாி��நா	 பிரம&சி ைற��ய� 

      ஒழி�திட ெவளி��#வ5த 
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8ன�ப ;2காெய +�கல�/ 
�தி-� 

      ேகாTர& ம
யி*ைவ��� 

ெகா3-ெசவி தா%��� ெகா-�க =பேதச2 

      ெகா-�த �+பர?��/� 

தான�க ளி�.�� /ைலஊ	- மைலவ*6 

      ச�பாணி ெகா	
ய+ேள! 

தமிழற� வள��த=ைம �லைசந க��கிைறவி 

      ச�பாணி ெகா	
ய+ேள!  37 

 

ேவ. 

வ�ைப�த+ ெவ3-�ைப@ சி.மல� 

      வானதி Iைரெயனேவ 

ம.கி@சித ற�பதறி� �ளி�த+ 

      மதித- மாறிமன� 

ெவ�பி@;ழ ல@;ல=� பணிமணி 

      ெவயி*விாி மி&பிறழ 

ெவ3டைல மாைலகெளா& றிெனாெடா& 

      றைலமீத 
படவ+ைம@ 

ெச�ெபா� சரண�பாி )ரமதிர� 

      திைசயதி ர@சைபயி� 

றி+�� ப=ாி�தி+ நடன�)ாி 

      சிவ& ம+ம5தனிேல 

��ப�தன மதE5த� )ண�பவ# 

      ெகா	-க ச�பாணி! 

�லைச�தி+ நக��
)� கி-/ைம 

      ெகா	-க ச�பாணி!  38 

 

அ+உ+வா 1ட*ெதா. /யிரா�ந- 

      வாதி1 ம5த/மா 

ய�வி� ெவ&?4;	 டா�/	டா 

      வ&ப� ெப.2கதியா 

ெயா+ெபா+ ளாகி1/. பலெபா+ளா 

      1#ள� மி*ல�மா 

1ண+�பதி ப;பாச� தி*பதி1# 

      :ைற சி&மயமா�� 

ெதாிவ+ ைம�ப�ேதா ர	சரமா�@ 
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      சிவனய& மாெல? 

/�ேதவ+ மா1ல ெக2� நிைற5த 

      திக�பாி ;5தாிந� 

�+பரைன� கய/கைன� ெப�றவ# 

      ெகா	-க ச�பாணி! 

�லைச�தி+ நக��
)� கி-/ைம 

      ெகா	-க ச�பாணி!  39 

 

மல�;� றிய;+ெண கிழ��. 

      ெவய� ைவ��ளி/�தாட 

ம�ாி�தி- சி.�தைல� கிளியினி 

      ைம@ெசால வா�ேகாைவ 

யிலவ��வ ாிதழ/த� �ளிவட 

      மி	ட =ர��ர 

வி+க	 கைட�ைழ ச+வி@சிறிய 

      ெவழி� �மிழி�றாவ 

ெவா6ப� றிய)� வைள;�றிய 

      �ைண1	 ைகசிவ�ேபற 

ஒளி�;	 
1மணி யணிப	ட/ 

      IதJ� கிைடெகா	டாட 

�லைச�தி+ நக��
)� கி-/ைம 

      ெகா	-க ச�பாணி! 

�கைன�) கா�இப/க ைன�த+/ைம 

      ெகா	-க ச�பாணி!  40 

 

அ+ளி*ெபாி யவள
ய�� ெகளியவ# 

      அ��வி த�ேகாைவ 

அழ��கழ� ெச�யிளைம@ சி.�யி* 

      அ�)த ெம�@ேசாதி 

க+ைண�கட ைல�கடல/த@ ;ைவ1ய� 

      க�பக ந�ேபா� 

கமல�ெதா ளி�பத=கள� கிளியி+ 

      க3பி
 ெபா�Kைவ 

ெப+ைம�பிர ணவவ+ைம� ெபா+ளிைச 

      ெப�ற தமி%�ேதற* 

பிைறைவ� தி-சைட/
 /�கண�நிைற 
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      ெப	
ற ழ�ேப- 

�+கி*ெபா6 தளிாி+ைக� �ைணெகா- 

      ெகா	-க ச�பாணி! 

�லைச�தி+ நக��
)� கி-/ைம 

      ெகா	-க ச�பாணி! 41 

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

5. 5. 5. 5. (�த� ப%வ�(�த� ப%வ�(�த� ப%வ�(�த� ப%வ�    

 

உ�ப�தி யி�பி/� �னி�ெபா தி5த/� 

      �ய�திைர மட�கினி6+5 

�சலா -2�ட� 8ந5� த5த/� 

      ெதாளி��& .ெவளிய/��� 

ெகா�ப�தி ற2கிப� ேகா	-/� தாிெகாேலா 

      ��)�. தி�5த/��� 

ேகாகனக /��வ3 ட.கா*� ைவ�க� 

      �ைழ5த/� �@ெச5ெந*/� 

தி�ப�தி னாJலகி* யாவ+2 ைக�ெகா3ட 

      ெவளிய/� ��க&ன*/� 

ெத�/�தி ?28ட ெவ3M/� திைவெயலா 

      ெம&ன/� திைவவி+�ேபா 

/�ப�தி ர3டற� வள��த மகேதவி1& 

      <ர*வா� /�தம+ேள! 

/�தமி%� �லேசகர� ப	
ன� திைறவி 

      <ர*வா� /�தம+ேள!  42 

 

த��5தி ைர�கட� ப#ள� திற2கி@ 

      சலாப2ெகா ழி��/��@ 

ச2கீ&ற /���� தி���ெப +4;றா� 

      தா�/��, ேவ�/��மீ& 

ெகா��2� ர3டெவ3 டைல/�� ைம�)ய� 

      �ளி�/��, ேவழ/��2 

�ைழ1�ப ;4சா6 /��ம தவாரண� 

      ேகா	
*விைள /��மதன& 

)�த�ெப ?2கமல /��மட* விாிப;� 

      Kக�தி& /��மி&னா� 
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Kணி	டகள /��யா மி	டெம ?/ைர 

      ெபா+5ேதா மைல��	படா 

/�த�ப தி�தெச� பவளெவ# ள�ைதநிக� 

      <ர*வா� /�தம+ேள! 

/�தமி%� �லேசகர� ப	
ன� தரசி 

      <ர*வா� /�தம+ேள!  43 

 

ேகா3டE =மி+ேகா	 ெடா+பிைற தாி�தி-2 

      ேகாTர� பாரக	சி 

ெகா3ட பா3T;ர ரள5தவி+ நாழிெந* 

      ெகா3டற� வள����விரத� 

K3டவ ரவ���# ளப
யி* ெள#ள=� 

      )ற�ேபா� விடாமQ	
� 

Kக3ட நவக3ட வாக3ட ல&றி+� 

      ெபா&?ல� ெமB=லக/� 

நீ3டகட J5திைர1 மணி1ெமாளி 1�ெபாழிJ 

      நிழJெமன ெவ�கால/� 

நீ2காம* நி&.விைள யா-�ப ராச�தி 

      நி�திய க*யாணிப4ச 

பா3டவ� க#�தான வா3டவ� சேகாதாி 

      பவளவா� /�தம+ேள! 

பர=�ல ேசகர&ப	 
ன��ைம ய�ைம 

      பவளவா� /�தம+ேள!  44 

 

கா12க தி���வா� வி#:ம# ள�ப;2 

      கா�கமல ேமகறி��� 

காவிவா வி�ப
5 ெதEேமதி த&�ழ� 

      க&.� கிர2கிேயா
� 

ேபா15தி ெவ#ள2க ட5�/ைல வி�மி� 

      ெபாழி5த பா*/E��வாச� 

K=ைட5 ெதாE�ேத னா�ெறா- கல5�ைம� 

      Kக�தி ட�)�5� 

சா12�ைல@ ெச5ெந* வயெறா. நட5� 

      ெச5தாம ைர��ளநிர�பி� 

த3கத 6ைவ�ெப லா4ெச&. மகராதிக# 

      சல4சல� வல�)ாி1ண� 
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பா15 திைர� கட* �லேசகர� 

      ப	
ன�தரசி /�தம+ேள! 

பா3டவ� �தான வா3டவ� சேகாதாி 

      பவளவா� /�தம+ேள!  45 

 

ேவ. 

ஈர�பிைற வாMத� கனிேய! 

      யினிய; ைவய� )த�கனிேய! 

ெய3ெண3 கைல1/ ைடயவேள! 

      யி+நா� றிைச1 /ைடயவேள! 

பார� கதி�ேவ� பைடயனேம! 

      ப�மா சன�தி& )ைடயனேம! 

ைபயநட5 �வ+� பி
ேய! 

      பரவா� ;ழல வ+�பி
ேய! 

காாி� பிறE2 �ழலாேள! 

      க+�ப� )�5த2 �ழலாேய! 

ைகயா� ெறாEவா� ம+2கணிேய! 

      கா�தா3 ட+ளம +2கணிேய! 

தார� ெபா+�பா� வி+�ப/.5 

      தன�தா� /�த5 த+கேவ! 

தமி%�ெத& �லைசயற� வள��த 

      தாேய /�த5 த+கேவ!  46 

 

)லேவ கமE� )ன*வாாி 

      )�/� ெதறி12 கைரவாாி 

)வன /E�� வி+�பவள� 

      ெபா+5�� ெபா+5� ம+�பவள� 

பலேத ச/4ெச� ெதாழி*)ாி1� 

      பயிJ4 ச2� வல�)ாி1� 

பாைத ப;�ெபா& மணி��வ+� 

      பலப3 ட/�ெகா3 டணி��வ+ 

மல�மா& கலாப ம�)ய�K 

      ம&ன� ெபா.�� ம�)ய�K 

ம�ர� தமிE ெம�யி+�� 

      மண�� ம?N* �
யி+��� 

�லேச கர�ப	 
னஞான� 
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      ெகாE5ேத /�த5 த+கேவ! 

�யிேல யற�ைத வள��த�ல� 

      ெகா
ேய /�த5 த+கேவ!  47 

 

நார� தர2க� திைர�பரைவ 

      ந6ய� கைட5த ;ரா;ர�க 

ண-2க� பிற5த விடIக�5� 

      நைகயி� பைகஞ� )ரெமாி��� 

,ர� �யி*மா லயனறியா 

      ேவடெம -��மய ெம-��� 

ெவ#ைள� பிைறைய@ சைட�கணி5�� 

      ,ய� பிைறைய 1ட�பளி��� 

பார� காிைய 1ாி��யம& 

      பைத�க =ைத�� மிைசமி�தி 

பைட�த கட= :ட6ெலா+ 

      பாதி பகி�5� ெகா3ட நிலா 

<ர* கனிவா யித%�வி�� 

      /�த5 த+க! /�தேம 

/�5த� கிைளய வற�வள��த 

      /�ேத /�த5 த+கேவ!  48 

 

விளாி@ ;+�ப ாிைச/ரJ� 

      விைர� K2கமல� தவிசி+��� 

விதி1 நதி1 மதி1மணி 

      ேவணி� பிரா?4 ;தாிசன� 

�ளவ� )யJ� )ர5தர?5 

      �ைழ�ைக� களி�றா ென&.நைற 

��.2 கட�ேப ச?மத?4 

      ;�.5 திைசெய3 ம+5தன�தி� 

றள�சி� றிைட�ெபா& /த&மட5ைதய+ 

      /ய+ மைற1 ெமாழி 

த+/@ ;ட+ /யி��ெதாைக 

      ய�தைன1 நிைன1� ெபா+ளான 

/ளாி� பத�தா� ம.வி&மதி 

      /க�தா� /�த5 த+கேவ! 

/�5த� கிைளய வற�வள��த 
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      /�ேத /�த5 த+கேவ!  49 

 

ேவ. 

ெச�கமல� தவிசி* �
)��ய� 

      சி�திர ல	;மிேய! 

சி�தம கி%@சிவர� பரவி�)க% 

      சி	ட+ ள�த/ேத! 

ைம�கண +	கைடயி* சகெமா�க 

      வள��தி- ெம��ெபா+ேள! 

ம	டவி% க	டல� ;�றி/
�த 

      மல��� ழ*/�தரேச! 

ச�கரவ� தெனா-� பவநி�திய 

      த��வ வ�)தேம! 

ச	சமய� தி?ம�றி? ெமா��ைற 

      த�ெசா Gப�தினேள! 

/�கண ாி@ைசமி ��தவிைச��யி* 

      /�தம ளி�த+ேள! 

/�.த மி%��ல ைச�பதி1�தமி 

      /�தம ளி�த+ேள!  50 

 

ேவ. 

பிைறIத� ;5தாி ய+	க3 

      ெப+க /�த5த+கேவ! 

பிைழெபா .�த&பைர வள���� 

      ெபாிய# /�த5த+கேவ! 

ெபாைறநில� ெதா&றிைமய ெவ�பி& 

      )த*வி /�த5த+கேவ! 

)க%ெகா -���ெபா+# ெகா-��� 

      )வனி /�த5த+கேவ! 

ச+வ+��� ெபா�வி* நி��� 

      தைலவி /�த5 த+கேவ! 

தளிர
� ெப3ெகா
 மணி�ைப5 

      த+ணி /�த5 த+கேவ! 

கைறமிட� ெற3)ய& மண��2 

      க=ாி /�த5த+கேவ! 

க+ைணைக� ெகா3டற� வள���2 
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      க+ணி /�த5த+கேவ!  51 

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

6666. . . . வாராைன�வாராைன�வாராைன�வாராைன�    ப%வ�ப%வ�ப%வ�ப%வ�    

 

ெசா�ெகா3 டேவதா5த ம+=சி� தா5த5 

      �வாதசா5 த2கட5� 

�ாிய2க ட5�பரநாத ெவளிேம� ெகா3ட 

      ேசாதிையய னாதிைய�தி3 

க�ெகா3 ெடறி5தி -�ப�த +���பர 

      கதி�ெபா+# ெகா-��/தைல� 

க3M�� ெம3M� �ெம	டா த<&. 

      க	கனிைய ஞான�ெகாE5ைத 

வி�ெகா3ட தி+Iத� கய*விழியி& ெவ3ணைகயி& 

      ெம#ள=# ளா�கியழியா 

ெம�1�பகி�5 �பணிெச� 1�ப
� க+#ெச� 

      வி�தாாி விதரணிெம�K3 

ம�ெகா3ட ேதா	-ைண� தாசரதி பி&வ5த 

      மாசரதி ேயவ+கேவ! 

ம2களக* யாணிேய ெத&�ல ைசநகரற� 

      வள��ததி+ ேவவ+கேவ!  52 

 

வால�பி ைற@சி5� ர�தி+I த�ெற�வ 

      மகளிெரா- எதி��தி+5த� 

மைனப5 �ெபா�க ழ2கா
 விைளயா
 

      வைளயா-2 கர4சிவ�ப 

ேவல�� ழ�;�.ெந கிழவி+ ைகவழியி 

      னி+விழிக# ேபாகமீள 

வி-பாத த3ைட ய�மா ெம*லெம* 

      ெல&றிர2க யிமய�தாயறி5 

தால�க +2கணீ� நீ2�ெமன வா2�ப5 

      த�மைனகழ2 ெகாளி�த2 

க�ப+வ மி�ப+வமல ெவ&ெற-� தைண� 

      த@சமற =@சிேமா��2 

ேகால�ப ;2கிளி� பி#ைளேய வாிைச� 

      �ல�ெகாE5 ேதவ+கேவ! 

�லேசக ர�ப	
 ன�திேல வ5��
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      ெகா3டநாயகி வ+கேவ!  53 

 

ப�மமலேர மலாி& மணேம மண��� 

      ப;5�ழா�� க&ேறத+� 

ப5தாி* பட+மி ளவ4சிேய! கி4;க� 

      பவளவா�� ைப2கி#ைளேய! 

கதிெராளி விாி��ெமா+ கட=3மணிேய! மரகத� 

      ெகாE5ேத! ெசE5ேத& 

கனி1மினி ைம@;ைவ� கனிேய! தி+�பா� 

      கட��ெளE ெத#ள/தேம! 

ச��மைற யி&<லேம! அறிஞர ?8லேம! 

      த3கைல நிைற5தமதிேய! 

த&மா��த ேமா	சேம! சாேலாக சாமீப 

      சாGப சா1@யேம! 

ம�ரகவி வாணிேய ம2கள க*யாணிேய! 

      மகேதவிேய வ+கேவ! 

வாடாம* ,ைரவள நாடாள வ5தற� 

      வள��த;5 தாிவ+கேவ!  54 

 

ேவ. 

த3ைட1� பாி)ர/ நவமணி தாி�தி- 

      சத2ைக1 மிர2க வி+தா	 

டாமைரக& ற��ர�ைப ெச��ெச� �ைக� 

      தளி� சிவ�ப@ Pழிய� 

ெகா3ைட14 ;�றவிழ Iத6+வி ளி�பி?� 

      �.ெவ ய��ளி� பர�ன� 

ெகா�பைசய மி�க<� ��தி/� ெதாளிவிட� 

      ெகா
யிைட �வ3 -ம.க 

வி3ைடவ5 �யாிமய ெவ�பி& /�ற�தி?� 

      ,தியி? ேமா
 ேயா
 

விைளயா
 ேமனிெய* லா�)Eதி ய-திநீ 

      விைள1�வி ைளயா	ட ய�ெவாழி5� 

வ3ைட15 ேதைன15 தணவாத K285த* 

      மலர& னேம வ+கேவ! 

ைவ�தப
 நாலைரயி& /�ப�தி ர3டற� 

      வள��த ;5தாி வ+கேவ!  55 
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நீடாழி1ல க��ந- நி&றவட வைரைய 

      நிமி�த? ெவன��னி�� 

ெந	-ட� .ைளெயயி� றரைவநா ணா�கிவி& 

      னிைறய /ைறயி� K	
ேம 

ேலாடாத ெவாழியாத தாரணி� ேதரணிய 

      �@சியி� பாத� ைவ�திB=ல�� 

வி3Mல �/3-மி E5�ழா�� பகழி 

      ெயா&ெற -�ெத� கால/� 

,டாத ேவத/ /�ப�� /�ேகா
 

      ெம�� ேதவ+� பராவ 

ெவ�)நா3 ெகா3ேடா�) ,.நிைன யாமல� 

      ேவைளயி& ம.�ெதா .��� 

8டா�)ர� ைத@சிாி� ெதாி�தவ ாி@ைச 

      ெகா3ட ;5தாி வ+கேவ! 

�லேசகர� ப	
ன� ���# வ5��
 

      ெகா3ட நாயகி வ+கேவ!  56 

 

ேவ. 

சலேசகர வாாிதி� திைரெவ3 

      டரள2 ெகாழி��2 கைரெதா.4 

ச4சாி��2 கைவ�கா* வாியலவ& 

      றாளா� கிைள�த �ழியிடறி 

நிலேவ ெபாழி12 �டவைளக 

      ணிைல1 மைல12 கட5�வைள 

நிழ6� றவ%5� கமலம- 

      நீாி� )�5� பகி�5�ழவி& 

பலசீ� நட��� வயனடவி� 

      பர5� நிர5த ,தியி�ேபா�� 

ப+/� �மிழ வ5த/�த� 

      பகJ� )க*த3 கதி�பர�)2 

�லேசகர� ப	
ன�� வ4சி� 

      ெகா
ேய பி
ேய வ+கேவ! 

ெகா&ைற /
��� ெகா3டக@சி 

      ெகா3டா ாிட�தா� வ+கேவ!  57 
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உலக� �.தி யறிஞ+ள� 

      �#ேள +சி��5 ெத#ள/ேத! 

ெயா�க� பைட��� கா�தழி��� 

      ெமாழியா� ெதாழி& <&.ைடயவேள! 

பல க�பைன1 நட�திய 

      சி�பைரேய 1ைரேய ச��மைறக# 

பா
� �தி��� பழ�ெபா+ேள 

      ப;�க# பதிேய பரசைமேய 

கலக� ெகா
யார ள5தறியா� 

      க+ைண� கடேல �ணமைலேய 

க3ணி& மணிேய பசியமரகத� 

      K2ெகா E5ேத ெதாE5 தைலைம� 

�லக� பகேம பட+�வ4சி� 

      ெகா
 ேயபி
 ேயவ+கேவ 

ெகா&ைற /
��� ெகா3டக@சி 

      ெகா3டா ாிட�தா� வ+கேவ!  58 

 

)லச	 சமயெவா E��வள� 

      ெபா6ய வ+க தரளவட� 

K	டவ +கIத� றிலத� 

      ெபாறி�க வ+க�றி� �/3ைம� 

பலச� சன2க :&வர= 

      பா��க வ+க சத2ைகயி+ 

பாத@சி ல�) க6&கெலன� 

      ைபயந ட5�வ+க ெச�ெபா� 

கலச@; ைவ�பாJ3 
ைமயா� 

      க3க# வளர வ+க/E� 

காதல
 யா�ேக	ட வர�ைகேம* 

      ெகா-� கவ+க தமி%� 

�லைச� பதிவா ழற�வள��த 

      ெகா
 ேயபி
 ேயவ+கேவ 

ெகா&ைற /
��� ெகா3டக@சி 

      ெகா3டா ாிட�தா� வ+கேவ  59 

 

ம./க� ெதாளி� சி.பிைற@சைட 

      வரத� ைக�ெகா: ம/தேம! 
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வ
=ைட@ ;ர�மகளி� க�பக 

      மலெர -�தணி சரணிேய! 

�./ைக@ சததள� வி+�ெபா- 

      �
யி +��� ெவ#ெளகினேம! 

�வலய� த
யவ� தம��. 

      �ைறத வி��தி- மிைறவிேய! 

1./ைன� பைட யைனய�	டைர 

      ெயா+= /�தம வரதிேய! 

1டJயி�� ெதாைக வைகபிாி�தவ 

      ?ட? தி�த ெப3ணரசிேய! 

ய./க� ெதா+கட =ைள�ெப.� 

      அமைல சி�பைர வ+கேவ! 

ய+#வள�� �ய�பர கதி�ெபா+ 

      ளற� வள�� தவ#வ+கேவ!  60 

 

பிரம?� �மிதாி ெதன�)க* 

      பிரணவ� ெபா+# வ+கேவ! 

பி
நைட� �ளி� தளிர
@சி. 

      பிைறIத� ெகா
 வ+கேவ! 

தரணியி� ச�� மைறவE�தி- 

      த+மவ�� தினி வ+கேவ! 

சகளநி	கள 1கள ெபா�பத 

      சததள� தின# வ+கேவ! 

சிரகர� தரவணி ெபா.�தி- 

      சிவ&மைன� கிளி வ+கேவ! 

தி+/க� தி+விழியி& /�ெதாழி* 

      ெச1மிைச� �யி* வ+கேவ! 

யரவைண� �யி* பர?�கிைள 

      யவெளன� �யி� வ+கேவ! 

யமைலநி� தியவரதி 1�தமி 

      யற�வ ள��தவ# வ+கேவ!  61 

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

7. 7. 7. 7. அ�$0� ப%வ�அ�$0� ப%வ�அ�$0� ப%வ�அ�$0� ப%வ�    

 

நாளின� பரவ*வ+ வா�நீ1 மிவ:ேம 



34 

 

      நாளின� பரவ* வ+வா#, 

ந@;வா� பணி1:. வா�நீ1 மிவ:ேம 

      ந@;வா� பணி1 :.வா# 

வா:மா?2 க3ணி Jைடையநீ யிவ:ேம 

      வா:மா?2 க3ணி ?ைடயா#, 

மாதிரவ ம.ைவ1ைட யா�நீ1 மிவ:ேம 

      மாதிரவ ம.ைவ 1ைடயா#, 

ேகாளிேனா� பானிலா மானநீ யிவ:ேம 

      ேகாளிேனா� பானிலா மா& 

�வலய� விாி�தகைல 1ைடையநீ யிவ:ேம 

      �வலய� விாி�த கைலயா 

ளா:/ல� கா1ெமா+ நீ1நிக� ேவற*ல 

      வ�)R யாட வாேவ! 

ய+	க+ைண மாதற� வள��த மகேதவி1ட 

      ன�)R யாட வாேவ!  62 

*பரைவ எ&.� பாடேபத� 

 

/�ப�க <ைவ5� பி�ப�க <ைவ5� 

      /�ப� தின5தி ன�தி& 

/&பி& வா%=5தா% =/ைடைய நீயிவ#நா& 

      /க�பிர ம�ெகா- /
ைய12 

க�ப�க ைட�கெண* லா2க3- க3-த& 

      க3ண+ளி ெல3M யிெரலா� 

க	டைள� ப
ெப�. /�./�றா ம*வள� 

      க&னிவிட ெமாE� ப�வா�� 

ப�ப�க மைடயவ2 கா5�கB =2ெகாைல� 

      பா5த	 பழ�ப ைகையநீ 

பா5தெள* லாமிைறவி கா5த?� கணி1 

      மாபரண நீயறிைவ பகJ� 

ம�ப�க /2கதி� பர�)மிைழ யவ:ட 

      ன�)R யாட வாேவ! 

ய+	க+ைண மாதற� வள��த மகேதவி1ட 

      ன�)R யாட வாேவ!  63 

 

ஓராழி ெயEபாி� ேதராழி 1ட?ைற5 
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      ெதாளிம	 �நாளி ைறவித 

?தயாதி வ+ப+தி யாயிரெமன� கிரண 

      /மி%பா தத3ைட ய+ேக 

ேநராக வ+வெத� ப
ெய&.# ள4சைல 

      1&னி லவாயிர� தி?5த 

ணிைறகதி� பர�)நைக நில=3- ேதவி/க 

      நில=3- த�ப /&பி& 

பாராம* வாராதி +5தமதி ேய��ைற 

      ப	டமதி யிவணி ைன�தா� 

ப3-ேபா� றி+�பா� கட* கைட5� 

      ச�பாதி� பத+ைம அ*ல 

வாரா1 ம.ப�� நாJகைல வ*61ட& 

      அ�)R யாட வாேவ! 

ய+	க+ைண மாதற� வள��த மகேதவி1ட& 

      அ�)R யாட வாேவ!  64 

 

மடேல. க	ைட/	 டா	பாச ைட�கமல 

      மானனா� த�ம. விலா 

மதிவதன ராசி�� நாணி14 ச5நிதியி* 

      வ+மாத� ைகயினி ெல-�� 

+டேல. கைற�ைட� ெதாளிேய. வ#ளெம& 

      .#ளிெய# :வ�க ெள&.� 

ஓரா
 ெயா&றானி ெச��ேபா -வெத&. 

      /�திெகா3 ட4சி ய4சி� 

கடேலறி மைலேயறி விைடேய. மிைறசைட� 

      காேடறி ம.கி ம.கி� 

க#ளைர� ேபா�றிாிய ேவ3டா /ன�ெகா+ 

      கள2க/ மடா� வ5தா 

லடேல. ேவ�பைட� க5தைன� த5தவெளா 

      ட�)R யாட வாேவ! 

ய+	க+ைண மாதற� வள��த மகேதவி1ட 

      ன�)R யாட வாேவ!  65 

 

வி�தக� விதி�தப
 வ2களி லட2காத 

      ,ரப�திர வவதார 

ேவக�பிரைள ய@ச3ட மா+த�ெவ ளி�ெகா3- 
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      ேவ#விையய ழி�த2கித& 

ைக�தல5 �3டமி	 டாயிர4 ெச2கதி�� 

      கட=ட& ப*J���� 

கமல�த ய&சிரம .�திைச சி.�த 

      த�க&ெச&னி கீ%�ப-�தி 

)�த/த /3M�) ர5தர?� ேவ.+� 

      K3ெடாழி� திடவ-��� 

)க%வாணி <�ைக1� ேபா�கி1& ?டJம3 

      )ரள�)ர	 -�ேவக� 

ம�தைன1 மா&ம+	 
வ#ெபா+	 ட*லேவா 

      வ�)R யாடவாேவ! 

அ+	க+ைண மாதற� வள��த மகேதவி1ட& 

      ன�)R யாடவாேவ!  66 

 

��ப�க ளி�.ாியி ேனகாச வாகீச� 

      �4சித� பாத�க@சி 

ெகா3டபா3 Tச�திாிப தைகயவ# �
ெகா3ட 

      ேகாTர ம=6தா%��@ 

ெச�ெபா� பத��ைண வண2க� பிண2கி@ 

      சின��ைத� ப�பைத�த 

சீர
 சிவ�கநீ சி.பிைற� ேகா-ற@ 

      ெச�தேநா ைய1மற5 � 

வி�ப� கனி@ெச�ய வா�வி3 -&ேயாகபல& 

      ேம�ெகா3ட ந*லகால� 

விைளயாட வாெவ&ற ைழ�தன# பிைழ�தைன 

      யிBேவைள யினிநாைளெய&னா 

ைத�ப� ெதார	சர@ ச	சமயநா யகிெயா 

      ட�)R யாடவாேவ! 

அ+	க+ைண மாதற� வள��த மகேதவி1ட& 

      ன�)R யாடவாேவ!  67 

 

ேவ. 

ெவளியா- ெபா�சைபயி& மீதா- பாக�த� 

      விாிசைட� க2ைகெய&? 

மி�கபைக யா	
ெயா 
+5�ற= பாரா	
 

      ,.பாரா	 
ன�மி& 
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ெனாளியாட க@சில� பி-தா# சிவ5திட 

      ெவா.�த�= மிவ#/க��� 

ெகா�ெபன� ெபய�பைட� த�=2க ள2கெம& 

      .#ள4சி யைலமைல�� 

வளியா- ப4ெச&ன அ2�மி2 �5திாி1 

      மதிய�ற மதிேய;�மா 

வரவாி� றா%=க ெளலா�தீ�� �நீ-ழி 

      வா%=த+வா ளிைச@சீ 

ரளியாட லல2க� �ழ�ெற�வ நாயகிெயா 

      ட�)R யாடவாேவ! 

அ+	க+ைண மாதற� வள��த மகேதவி1ட 

      ன�)R யாடவாேவ!  68 

 

வர;தாிசன ?மவ?தர ம-வினி* வள+� 

      வனச�� தி�தவ?ேமா� 

ைம�க3ணி யாலழ� ெம��கெண* லா/. 

      மல��க3 ண?2கணபண@ 

சிரசினவி� மணி1ைடய வரெவ	- ெம	-� 

      திைச�காி1� வைரகெள	-� 

திைர1ததி 14சகல =ல�/யி +�ப=ாி 

      திாியவிாி சைபயினி&. 

பர;தா ணடமிட� ப&னக� பி&நல� 

      பணிெயா-4 ;லவமைலவா�� 

பதறிெவ3 டைல/ைழ� �#ேளப �2�ைவ 

      ப�2காம* வாழலா5ேதவ 

வரசி�ல ேசகர�ப	 
ன�ெப3 மயிெலா 

      ட�)R யாடவாேவ! 

அ+	க+ைண மாதற� வள��த மகேதவி1ட 

      ன�)R யாடவாேவ!  69 

 

Kரண� ேப�ெப�ற ெதா+நாளி ர3-நா	 

      ேபா��வர வறியாதநா	 

Kரண� ேப�ெப�ற நா:�ப ழ�பைக� 

      ெபா2கரவி& வா��)��நா# 

வாரண� �ாி1�தாீ ய&சைட� க3ணி* 

      ைவ�தநா3 /தJன�� 



38 

 

வள�=த ள�வி&றி நீ;கேம யி+5�தா& 

      வா%5தநா ெள5தநா3/� 

காரண@ ெச*விதி+ நாரண� கிைளயமயி* 

      க3/&வர ெப3/&வ5தா� 

க3ண+ளி ெல3ணாிய கவைல 15தீரா� 

      கள2க/� தீ��பெளா+நா 

ளாரண� தைலவிபாி Kரண� க=ாி1ட 

      ன�)R யாடவாேவ! 

ய+	க+ைண மாதற� வள��த மகேதவி1ட 

      ன�)R யாடவாேவ!  70 

 

ேவ. 

கமலல� �மி1ட ?தி��ல 

      க�)� மிைசயாேல 

கயிைல ெவ�பிைற ய
/
� 

      கைடக3ட =#:ைறயாேல 

�மரைன� ெப.மிவ# /க�ெதழி* 

      ெகா3-ள வழகாேல 

�வலய� ெதவ�க:� வி+�ெபா- 

      ��பி- மதனாேல 

சம�விைள� தி-மதன ?�ெகா+ 

      த3�ைட ெயனலாேல 

தரணியி� பல=ட Jயி��க 

      மி�த5த+ கைலயாேல 

அமைலத� பைரதய= ைவ�தன 

      ள�)R யாடவாேவ! 

அற�வ ள��தவ#தி+ /னி�ெபாE 

      த�)R யாடவாேவ!  71 

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

8. 8. 8. 8. அ�மாைன� ப%வ�அ�மாைன� ப%வ�அ�மாைன� ப%வ�அ�மாைன� ப%வ�    

 

ப�பர4 ;�.வ ெதன@;�றி யி&?யி�� 

      பா2கிய ர�மைனெய-��� 

பா
யா ட�க3- 8
யா -5ெதாழி* 

      ப+வமறி யாளிவெளன 

உ�பாி2 கிக%வர வ�நிகர*ல வவைரவி	 
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      -�ப�மன /2�J2க 

உலக�தி ெல3ப� �நா&� Nறாயிர 

      /யி��ெதாைக ெயலா2�J2க 

ந�பரம� )க%பா
 ந�பரம� ெசய*பா
 

      ந�பரம� க+ைணபா
 

ந�பரம� ெச�ெபான� பலநி&. 8�தா- 

      நடன�ப த2க#பா
 

ய�பர� ெபா+விழி பர5தாட ெவா6யா- 

      ம�மாைன யா
ய+ேள! 

அற�வள�� �லகா: மற�வள�� தவேளெபா& 

      ன�மாைன யா
ய+ேள!  72 

 

�யி&ெமாழி� Kம2ைக கய*விழி� பாம2ைக 

      ெகா-வர� மைன1நீைக� 

ெகா3டவ� மைன1/� �ணவிைற வாி�பணி 

      �யி�றியவ� மைனதைன1நீ 

கயிெல-� தா
யிட சாாிவல சாாிவ+ 

      காைலநீல� கெணாளி1� 

கனிவாயி& <ரJ2க �வவைவ )ய*மதி 

      கல5ெதன நல5தைழ�� 

மயி6ய� சாயJ2 ைகவர@ ெச�ைமயா� 

      வைகக3- ேதவி1&ன� 

மைனெயம த�மைன நிற�ெப�ற ெத&ென&ன 

      வ�மைனயா- மரசியி&ன 

மயி*விழி� கைடெதாட� நைகமதி� கதி�படர 

      வ�மாைன யா
ய+ேள! 

அற�வள�� �லகா: மற�வள�� தவேளெபா& 

      ன�மாைன யா
ய+ேள!  73 

 

)3டர�)ைன சிறிய�3ட ெவ3பிைற ெவய�� 

      )��ளி�க� தமி%�ேத& 

ெபாழி14ெச E2�/த வா�மல ாி&/*ைல� 

      )��K வ+�)விாிவா� 

வி3டல�5 தி-கா5த3 ெம*விர* சிவ�பவி+ 

      விழிெயாளி பர�பவாச� 

,;�ழ& ேமக/க ப5தியவி ழ�தவள 
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      ெவ3டரள வடமல2க� 

ப3ட+ெமா 6�பாத கி3கிணி ெயா6�பைம� 

      ப
வவ
 வ5��ள2க� 

ப+வமி& னிைட�வ3 ெடாசிய வி+தாைள� 

      பதி���ெபய�� �ைவ�தி2� 

க3டர3 ட2க: மைச5தாட ஒ6யா- 

      ம�மாைன யா
ய+ேள! 

அற�வள�� �லகா: மற�வள�� தவேளெபா& 

      ன�மாைன யா
ய+ேள!  74 

 

ெச2கர� ச2க ப�ப� �லவேவத� 

      சில�ப@ சில�) க3ணி& 

ெச�ைம1� க+ைம1� ெவ3ைம1� இைறவ� 

      /�ேதவ� ெம� எழி* ெகா-�ப� 

ெகா2க+� )5�ைண� ேகா2க+� ப&னெபா� 

      ெகா2ைகமணி ெயாளிவிாி�ப� 

�ளி�ப;5 த+வ3ண மரகத� தி+ேமனி 

      8றமாறா ெதவ���� 

க2கண2 க	
�ெகா -��ம+# ;ரபிைய� 

      கா	டநிதி மைறயிைறவ� 

த2கதி� மணி�த+ காமேத? /தலானவி� 

      கவிெனலா2 ெகா3ட=& 

ெபா&ன2க ெம2�2� ைல5தாட நைகநிலவாட 

      வ�மாைன யா
ய+ேள! 

அற�வள�� �லகா: மற�வள�� தவேளெபா& 

      ன�மாைன யா
ய+ேள!  75 

 

ெச�ப�ம ?2க+� ப�ம?4 ெசா�றி+@ 

      ெச2கெண
 யவ?ம
1� 

தி+/
1� ெவBேவ. வ
=ெகா3 
னமின5 

      ேத
12 காண�படா 

வ�பட+� ெவ3-�ைப ய�பட+ மதிேவணி 

      வரத�ப2 கி?/ைக�K 

மட*வி3- நைறம3- சிைறவ3- �
ெகா3ட 

      வனச� )�கவிJ5 

த�பெமன ந�)ெம� ய
யாிதய //திய 
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      ச��மைற1 நிைற1/லக@ 

சரவசர =யி�க:2 �ைறயாத வா%=கதி 

      த+ம5திர Gபவ
வா 

ைம�ப�ெத3 ேணழ�ற ேகாண�� வாE/ைம 

      ய�மாைன யா
ய+ேள! 

அற�வள�� �லகா: மற�வள�� தவேளெபா& 

      ன�மாைன யா
ய+ேள!  76 

 

ேவ. 

இ&னிைச@ ெசா�;ைவ� பசியவ4 ;கேம!�யிேல! 

      இய6ைச நாடக<& .ெமEதி ைவ�தபடேம! 

ப&னக Kசண�விர க5 தீ���ம ைலம+5ேத! 

      பதினா. நா&காக� பணி�த கைலமாேன! 

ெபா&னவி+ N�.�கா� K2ேகாவி& மயிேல! 

      )வன=யி�� �யிராக� ெபா+5� ெமா+ெபா+ேள! 

அ&னநைட� ெப3ணரேச! அ�மைன யா-கேவ! 

      அற�வள�� தநாயகேம! அ�மைன யா-கேவ!  77 

 

ைக�மல�� ைப5தளி� சிவ�கி�ற ளி�கெள* லா4சிவ��2 

      க+ைணவிழி கல2கி ெயEகட Jநிைல கல2�4 

ெச�மணி� தா	-ைண ெபய��கி� ேசட&/
 ெபய+4 

      சி�றிைட� ெபா�ெகா
 Iட2கி� ெகா
கெள* லாIட2� 

ைம�மைழ� ெகா5தள2 கைலயி& /கி*கெள* லா2கைல1 

      மரகதெம� �J2கி Jயி�வ+� கெம*லா2 �J2�� 

அ�மைன நீயறி5� ெம*ெலா& ற�மைன யா-கேவ! 

      அற� வள��த நாயகேம அ�மைன யா-கேவ!  78 

 

ேவ. 

நாடக�தா	 கட=3மன நட5�ெதா ட�5தாட 

      நட�பநி�ப வானசரா சரவ+� கமாட@ 

Pடக�ைக� தளிராடவ ைளகெளா 6�தாட@ 

      ேசாதி/க� ெவய�வாட� �
யிைட த#ளாட 

ேவடக�K2 �ழலாட� �./. வலாட 

      வி+விழிைக வழிேபா� வ5ெதழி� �ைழFடாட 

வாடக�ெகா� பைச5தாட வ�மைன யா-கேவ! 
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      அற�வள�� தநாயகேம அ�மைன யா-கேவ!  79 

 

ேவ. 

ேசற
ெதா	 டல�கமல� தய?4 

      சிவ?5 தி+மாJ4 

சி5ைதயி*வ5 தைனப3ணி� ப3ணி� 

      ேத
ய ெம��ெபா+ேள! 

ேபற
யா� க#ெப.� ப
வ5� 

      பிற5தெப +5தவேம! 

ெப�.�வள�� �2க&னி ெயன�ெபய� 

      ெப�ற� ல�ெகா
ேய! 

Sற
ந- ெவ?<&. மறி5தவ 

      ாிதய� ெதE;டேர! 

யிகபரெம& ?மிர3
 ?ெமா&றி 

      யி+5தவ ேள�ழ&ேம 

லாற
 வ3-க# ஏழிைச பா
ட 

      வா-க வ�மைனேய! 

அ�த�தமி%� �லைச� பதிஉ�தமி 

      யா-க வ�மைனேய!  80 

 

ேவ. 

த3டமி% த5ெத&/&வ5 �ெசா*ெல&றவ 

      ள�மைன யா-க வ�மைனேய! 

சாமளGப ;பாவ ச=5தாி 

      ய�மைன யா-க வ�மைனேய! 

ெகா3ட6 னி&.லக2 க#)ர5தவ 

      ள�மைன யா-க வ�மைனேய! 

��பி-ம& ப+ள2�
 ெகா3டவ# 

      ள�மைன யா-க வ�மைனேய! 

ம3டல� வி3டலெம2 �நிைற5தவ 

      ள�மைன யா-க வ�மைனேய! 

மாமைறN& /ைற8� பாிKரணி 

      ய�மைன யா-க வ�மைனேய! 

அ3ட�க# ெதா3ட�க# �&பமக&றிட 

      வ�மைன யா-க வ�மைனேய! 

அ�த�தமி%� �லைச�ப தி1�தமி 
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      ய�மைன யா-க வ�மைனேய!  81 

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

9. 9. 9. 9. நீராட� ப%வ�நீராட� ப%வ�நீராட� ப%வ�நீராட� ப%வ�    

 

க2ைகசர; வதிய/ ைனேவகவ திகாவிாி 

      கதி�ெபா +ைநசி5 �=5தி 

காளி5திநீ :5திெய� தைனெசா ல�தைன 

      கண�கிலா நதிக#)ய6� 

ெபா2கிேம� ெகா3-ேவ 6ைறநில2 க&னிெய� 

      ேபா��விைழ =.நில2ைக� 

ேபாராழிமாற னிலேமாரா யிர2க3 

      )ர5தர னில5தல2க 

ள2�மி2 �2�ளி� )ன�கிைற நில2கா. 

      ெம�தி@ெச ழி��லெகலா 

மீேடறநிைல பணி�கணி பாைல/* ைலமல 

      ேர5தி�தி ைர�ைகயினா� 

ப2கயம ட�ைகைத த5�வ5 தைனெச1� 

      பரைவநீ ரா
ய+ேள! 

பல+�� /�தித+ �லைச�ப திக=ாி 

      பரைவநீ ரா
 ய+ேள!  82 

 

ெச�க@சி வ5தெச�ப வளமித% கா	ட/ாி 

      திைச)+வ வ
=கா	ட@, 

சி.தரளம. வி*�.ந ைககா	ட, ேமா	டாைம 

      ெச�ய)ற வ
கா	டேந 

ெரா�கெபா +2கய*க# க3கா	ட ெவா6கா	
, 

      ெயாளிகா	
, ெவளிகா	-நீ 

+	கிட� �4ச2கமணி மிட.கா	 டமைல 

      ெயா6யைல யி&/E��வ- 

/�க	ப ர�பரம ாி@சி�தி ண2�மி+ 

      /கி%/ைல� ெப+ைமகா	ட, 

ேமாதியைச வல/E� ேமாதிவிாி வ�கா	ட 

      /ளாி�பத2 க#பரவி� 

ப�க�தி னி&றர�ைப யராட* கா	டநீ 
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      பரைவநீ ரா
ய+ேள! 

பல+�� /�தித+ �லைச�ப தி�க=ாி 

      பரைவநீ ரா
ய+ேள!  83 

 

நீலக3ட& ச��/ க�ப�ம ேயானிதி+ 

      நி&.விைள யா-மா�ப 

னிைலநி&ற /�ப�� /�ேகா
 ேதவெரா
& 

      னீணில� ெதவைர1ெமணா 

மாலகமிக� திர3ெடா+வ 
=ெகா3 -தா& 

      வ5�ல கழி�தPர& 

மதமற� �ைணவரற வளமற@ ெச��P� 

      மாெவ?2 ெகா
யைன@ெசB 

ேவலக/ ற@ெச&றி ர3-ப2 கி	டB 

      ேவைலயி6 ர3
ெலா&. 

வி+�ெகா
 ெயா&W�தி ெயா&.ைக� ெகா3-)க% 

      மி�கெச5 �ாி*வாE� 

பாலக&ச5 நிதி/கா ர�ப�ண திைச� 

      பரைவநீ ரா
ய+ேள! 

பல+�� /�தித+ �லைச� பதி�க=ாி 

      பரைவநீ ரா
ய+ேள!  84 

 

��திவிாி படம�ட விடெமாE� ப�வா�� 

      �ைள�ெகாைல ெயயி�.ெந�றி@ 

P	டரா வணிெபா�வி லா	டரா க�மைற� 

      �ைறயறி1 மறிஞ+�� 

/�தித+ ைம5�/க /�கெண3 ேடா�கயிைல 

      /E/த� ெபா+#பி
�த 

ேமாக�தி னாக�ேதா� பாக�தி& ைவ�தநா3 

      /தலற� வள����விரத 

 

நி�திய/ ைற�ப
 நட�தி/@ சகநிைல 

      நி.�தி ெய*லா=யி��� 

ேந�நி&. நாென&. நீெய&.� ேவற&. 

      நி&றபைர ேயபரா=� 

ப�திய
 யவ�ெச1� பவமற� கதிெபற� 

      பரைவநீ ரா
ய+ேள! 
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பல+�� /�தித+ �லைச�ப தி�க=ாி 

      பரைவநீ ரா
ய+ேள!  85 

 

ேசாம&க தி��ப+தி ;�.�வட வைரவி*6 

      ெசா*J/க /
விெல*லா5 

ெதாைலவி* 6கயிலாச வி*6ெயா+ ெபா+ளி?4 

      ேசா�வி*6 ைக�பி
�த 

மாம2க ல@;ம2க 6யான=& க+ைண 

      வாாி�ெப +�கினகமா� 

ம3டல/� வி3டல/ ெம3
ைச1 ெமB=யி+� 

      ைவ�தற� வள��த=ைமநீ 

 

காம&ப தி�திேலா� தைம=+�ப சிேமனைக� 

      ெப3ண யிராணி/தலா2 

க&னிய� க#சா5� ெபா�;3ண மைவேய5தி 

      யி+ைக ெகா3-கா*வண2க� 

பாம2ைக Kம2ைக மா�ெச2ைக ப�றிேய 

      பரைவநீ ரா
ய+ேள! 

பல+�� /�தித+ �லைச�ப தி�க=ாி 

      பரைவநீ ரா
ய+ேள!  86 

 

மதியர= விரவியணி வரத+� தரேகாச 

      ம2ைக�த ல�தி+5� 

மைற/
= ெநா
1ெமா+ ெபா+ளின
 /
ெதாிய 

      வா�திற5 த&.ன��� 

கதிெபற= ண��தி-மB ேவைலேவ ைல�ெகா3- 

      காியெபாி யவைரநிக�ெச2 

க	Pர ைன�த
5 தி-கட= :&�ழ* 

      க3ணில. காலளியி&வ5 

 

ததிசயெம� 1ைரெய?மB =ைரேக	 
+5தைத 

      யறி5தி+வ +��ம&ைற� 

க+ளி@ெச� சாபேமா சனமா� ப
�� 

      விைளயாட*)ாி யமலன+#ேச� 

பதிகரச /தியதமி ழதியரச ன+ைமமக# 

      பரைவநீ ரா
ய+ேள! 
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பல+�� /�தித+ �லைச�பதி�க=ாி 

      பரைவநீ ரா
ய+ேள!  87 

 

ேவ. 

தவள�தர ள�திைழ� தெதா	
 

      ற&னி� கிட5� க3வள�5� 

ச�ேற1த ர�பசி ய+�ப@ 

      சத2ைக� தி+�தா :ைத5�ைத5� 

�வைள� க+2க3 பிைச5தE� 

      �.ேவ� �ளி�க� பளி�கைறயி� 

�லவி@ ;ல=� இளமயி6� 

      �ைழ5த2 ெகE5த �றி�பறி5� 

 

கவள� களி�. மைலயரச& 

      காத& மைனவி வ5ெத-��� 

க3ணீ� �ைட��ம 
யி*ைவ��� 

      காம�/ ைல�பா Q	ட=3ட 

பவள� கனிவா�� ப;2கிளிேய! 

      பரைவ� திைரநீ ரா-கேவ! 

பைரேய �லைச� பதி�தாேய 

      பரைவ� திைரநீ ரா-கேவ!  88 

 

கிட5�த வE2�ட வைளயா� 

      கிரண ெமறி�� நிலா��வைள 

கிட2�க ட5�ெகா 
�கா6& 

      ேகணி� ேகறிF றியேத& 

ெறாட�5� ெசாாிய/ ைகவிாி1� 

      �ண�� K2கமல� தட�)�5� 

�#ளி� கய*க# �தி��ம5த@ 

      ;ைன@ெச2 கமலமிைச வி;�பி 

 

னட5� திாி14 ;டாிெனா&. 

      நாளி6 +5�ம .கி*வ5� 

நைகெவ3 டரள�திர :மி%5� 

      ந&னீ�� கய�தி& மகி%@சியி�ேபா�� 

பட�5த �லைச� பதி�தாேய! 
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      பரைவ� திைரநீ ரா-கேவ! 

பைரேய! அற�ைத வள��தவேள! 

      பரைவ� திைரநீ ரா-கேவ!  89 

 

)கJ2 க+ைண� ெப+2கடேல! 

      )கல� படாத �ணமைலேய! 

ேபா�றா ரகல@ ;ழ*கா�ேற! 

      )க%ேவா� தைழ�க� ெப1மைழேய 

யிகJ� விைனேநா�� ெகா+ம+5ேத 

      யிகழாநி& ேறா�� �.�பிணிேய 

ெயE�5 தமிழினி ைச�கிைசேய 

      ெயEதா மைற��# :ைறெபா+ேள 

 

யகJ /ட�பி ?யி���யிேர 

      யகலா வறிஞர க�த/ேத! 

யற�ைத வள��� மணிவிள�ேக! 

      ய+ேவ 1+ேவ ய�ேமநீ 

பகJ மிர=/ ழ2கிெயE� 

      பரைவ� திைரநீ ரா-கேவ! 

பைரேய! �லைச� பதி�தாேய! 

      பரைவ� திைரநீ ரா-கேவ!  90 

 

ேவ. 

தான/ற� ெபாிேயா� பரவ�பர 

      ைவ�)ன லா-த லா-கேவ! 

ச2�/ழ2� /ழ2� திைர�பர 

      ைவ�)ன லா-த லா-கேவ 

ேதனிதழி� ெதாைடயா� மகிழ�பர 

      ைவ�)ன லா-த லா-கேவ 

ெத&ற&ம ல���க#சி5த வைல�பர 

      ைவ�)ன லா-த லா-கேவ 

 

யானவி ைச�தமி% வா%=ெபற�பர 

      ைவ�)ன லா-த லா-கேவ 

ய&ப�தைழ� கநில�ெபா 6ய�பர 

      ைவ�)ன லா-த லா-கேவ 
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வானவ�ெபா� ெறா
மாத� ைகயி*பர 

      ைவ�)ன லா-த லா-கேவ! 

ம&�ல ைச�பதி வ5ததி+�பர 

      ைவ�)ன லா-த லா-கேவ!  91 

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

10. 10. 10. 10. ெபா'2ச�ப%வ�ெபா'2ச�ப%வ�ெபா'2ச�ப%வ�ெபா'2ச�ப%வ�    

 

மாமகநட� �வி3ம	- ெம	-ய G4ச* 

      ம3டப@;� .நா�ப3 

ம&?மி& ென*லா5 திர3
ர3 -+வாகி 

      வ5தெதன நி&ற/5நீ�� 

காம�ெச� பவள�ெகா E2கா* நி.�திமர 

      கதவி	ட மிைசகடாவி� 

க2�J� பகெலன ெவறி�தி-4 ெச�மணி� 

      கதி�மணி வட2க#K	
� 

 

தாமெவ3 டரளவ@ சிரமE� தி-ப;5 

      தமனிய� பலைகேச���� 

தமனிய@ ;Eகி	ட தவிசி	 -ேம* 

      விதான4ெச�� கைலமக:ட& 

Kமக:ேம வட5ெதா	 டா	டநி ைலெப�ற 

      ெபா&Xச லா
ய+ேள 

)வன=யி ர�தைன1 ம+ளற� வள��த=ைம 

      ெபா&Xச லா
ய+ேள  92 

 

வி3ணினயி ராணி/த& ம2ைகய� க#ெச2ைக 

      தைலேம� ெகா3-தா# வண2கி 

விைரகம% )��பனீ� ெகா-வ5� நீரா	
 

      மி�கெச� ப	--��� 

க3ணி& ைமெயEதி� க+2�ழ றி+�தி� 

      கவி&ெபற /
�ெத-��� 

காம�தி+ =�பிைற1 /ைறயி�ற ாி��வா& 

      க�பகவல2 க*;�றி� 

 

ப3ணிைச த+�பாத கி3கிணி யணி5�ைக� 
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      பணி�ைழ� பணியணி5� 

ைப�ெபா� பத�க� ெவ3டரள வடமி	-� 

      ப;4சா5� ேவ�5�பர=� 

)3ணிய வதிபா�ய வதியதிGப வதியழ� 

      ெபா&Xச லா
ய+ேள! 

)வன=யி ர�தைன1 ம+ளற� வள��த=ைம 

      ெபா&Xச லா
ய+ேள!  93 

 

இ2கித@ ெசா�;ைவ ெபா+	;ைவ பத@;ைவ 

      யிைச@;ைவ யல2கார/� 

ெம#ளள= ெமா+வா� தி+வாத Cர&/& 

      னிய�)�வா சக/ம5நா# 

ச2கி6� தைளயி	ட மாறைன1 ெம3ணா� 

      த3பரைவ யி�ப
5� 

ச5த�ெபா +�பிைடக3 வள+ெமா+ )ய*ெபாழி 

      தமி%�ெப +�க/மட�தி� 

 

க2�6� றழ6	ட சமணைர� கEேவ�. 

      காரண� பி#ைளகவி1� 

க�W3 மித�கமிைச வ5�ம கராலய� 

      கைரேச�5த )லவனியJ� 

ெபா2கிைச மி��)ரா ண2க: /ழ2கிட� 

      ெபா&Xச லா
ய+ேள! 

)வன=யி ர�தைன1 ம+ளற� வள��த=ைம 

      ெபா&Xச லா
ய+ேள!  94 

 

பாதார வி5த@ சில�ெபா 6�தாட�, 

      பைண��� )ைட�தெகா2ைக� 

ப2கய� �ைணயாட, ஒ	
யா ண�திெனா- 

      ப	-�தாீ கமாட� 

காதா+ மகர�3 டலமாட, வி*6த%� 

      கனியி&மணி /.வலாட�, 

ைகவைள ெயா6�தாட, ைமவைள1 மி+விழி� 

      கைடயி&ெம�� க+ைணயாட, 
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ஆதார ம3டல/ ெம3
ைச1 ெமB=யி+ 

      மாடேவட ைனயளி�ேதா 

ராக/5 ெதாைலயாத ேமாக/2 8டநி& 

      றாடவாபர ணமாட�, 

ேபாதாச ன�திJைற மழைல�கி ளி�பி#ைள 

      ெபா&Xச லா
ய+ேள! 

)வன=யி ர�தைன1 ம+ளற� வள��த=ைம 

      ெபா&Xச லா
ய+ேள!  95 

 

மி&னல� பா1ல= சா6�கி ட5�#ளி 

      ெவ#ளிைட யிெலா+ப+வரா* 

ெவ
ேபா� வி3ேமக�தி னக-கிழி ய�பா�5� 

      மீ3-நீ3 ேடா2கிைல�K2 

க&னைல� கத6ைய� க/ைக� பலாைவ� 

      கட5�;ைன யி�)�5� 

காவி�க ய�ப
5 ெதEேமதி த&�ழ� 

      க&றி&ம
 /	ட/	ட@ 

 

ெசா&னல5 த+;ைவ� பா*;ர5 �#ேள 

      ெசாாி5திட விாி5தபாைல� 

ேதால
� பால&ன /3-ெபைட ெயா-மட� 

      W�மல�� ப#ளிவள+� 

ெபா&னல5 த+மான ,ைரவள நா	டரசி 

      ெபா&Xச லா
ய+ேள! 

)வன=யி ர�தைன1 ம+ளற� வள��த=ைம 

      ெபா&Xச லா
ய+ேள!  96 

 

ேவ. 

க+5தாத ைனயெகா
 மன�கரைன� 

      காிய திாிசிரைன� 

க+5�டண ைன�ெதாைல�தி ல2ைககல2க� 

      கடைல�கட5 �ெச&ற2 

கி+5தா�த� மி*வ5த வைனய*லா 

      6ர2காவ ர�கெர&. 
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எதிாி	ட& ேறயம�விைள� தெவ*லா� 

      ெபா*லா� �ண/ைடய 

 

ெபா+5தா� ம
ய�ெபா+ �ெவ&.)+8 

      த?��� )லவ+��� 

ெபா&னாடளி� �@சனகி ெயா-�)க	 

      ட�பியிேனா டேயா�தியினி* 

வ+5தாச ரதிசேகாதாி ேய!மணி� 

      ெபா&Xச லா-கேவ! 

மயிேல!யற� ைதவள�� தவேள!மணி� 

      ெபா&Xச லா-கேவ!  97 

 

ந�பவளேம ெகா-�பவேள! ந�பா�த� பாலடாதவேள! 

      நா*ேவத� ெசா*ெபா+ேள! நா	Kமலேர! மல�மணேம! 

��ப�வள�5 ததன�தாேய! �லேசகர�ப	 
ன�தாேய! 

      8�ைற1ைத� தாரக�த/ேத! �ைறயாநிைறயா� ெப+வா%ேவ! 

அ�பவளவா� விழிமாேன! அள�க�படாத �ண�கடேல! 

      அMவா�மைல யாயக�)றமா� அள=�களவா யி+5தவேள! 

ெச�பவளவா�� ப;2கிளிேய! தி+�ெபா&Xச லா-கேவ! 

      ெசக�திலற�ைத வள��தவேள! தி+�ெபா&Xச லா-கேவ!  98 

 

த+ம5தைழ� ப@சிவசமய5 தைழ�ப�தி+நீ� ெறாளிதைழ�ப� 

      தான5தைழ� ப�பாிகல�தா� தைழ�ப�பர =ெதா3ட�ெச�1� 

க+ம5தைழ�ப விைச�தபி#ைள� கவிைததைழ� ப�க*விகவி 

      க�ேறா�தைழ� ப�)க%��ல ேசகர�ப	
ன /5தைழ�ப 

இ+ெப+ம3ட ல2கா�த+#ேவ5 த�பி
�தெச2ேகா* தைழ�ப/�க	 

      ெப�மா&ைகமா& தாி�தவிைட� ெப+மா&K	-� உ&?ைடய 

தி+ம2கல� K3டைழ�பவ�மா தி+�ெபா&Xச லா-கேவ! 

      ெசக�திலற�ைத வள��தவேள தி+�ெபா&Xச லா-கேவ!  99 

 

இ�ப+வ�தி* இர3- பாட*க# கிைட�தில. 

 

(�#�(�#�(�#�(�#�....    
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