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வைளயாபதி அகவ� 

ேயாகி � ��தான�த பாரதியா� 

அ�� நி நிலய� 

இராம�ச�திர�ர� :: தி��சி ஜி�லா 

பதி �ாிைம 

!த" பதி �: ஆக$%. 1943 

இர&டா� பதி �: அ(ேடாப�, 1945 

விைல அணா 12 

கம�ஷிய� பிாி�*+ அ� ப ளிஷி+ ஹ-$, ஜி.*; ெச�ைன 

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

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

வைளயாபதி அகவ� எ0� இ�12� இர&டா� பதி ைப� தமிழ�ைனயி� 

தி�வ*களி� ைவ�4 வண+6கிேறா�; இ�1�, ஐ�ெப�+ கா பிய+ களி� ஒ�: ; 

அ4, காலெவ;ள�தி� உ�� ெதாியாம� மைற�4 ேபான4. அதனி�: 1: 

ெச=>%கேள அ+6 மி+6� கிைட(கி�றன. அத� கைத( 6றி � "ைவசிய �ராண 

�தி� காண ப?கிற4. கிைட�த 6றி �கைள ெய�லா� ெதா6�4 ஆரா=�4, ேயாகி 

� ��தான�த பாரதியா� அவ�க; இ�த அாிய காவி ய�ைத இய"றி� தமி@லகி�, 

'வைளயாபதி'யி� ெபய� எ�:� நி�: நிைல(க� ெச=4ளா�க;. அ*க; பா*ய 

'6&டலேகசி அகவ� 'கா பிய�ைத>� நா+க; !�ன� ெவளியி%?;ேளா�. 

 

இAவைளயாபதி( காவிய�, இனிய எளிய ஆ"ெறா@( கான நைடயி� உண��சி 

த4�ப� ெச=ய  ெப" :;ள4. இஃ4 ஆC�த க��4�, ெபா�% ெசறி-� மி( க4. 

இ4, தமிழ� அைனவ�� க": நி�: பய�ெபற� த(க 1�களி� ஒ�றா6�. 

இதைன, ெவ;ளி� திைர( ேக"ற (CINEMA SCREEN) நாடகமாக-� அ*க; எ@தி 

யி�(கிறா�க;. 
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இைறவைன வண+கி, இ�1ைல� தமி@லகி"6 அளி( கிேறா�. அ�ப� ஆதர-�, 

தி�வ�; 4ைண>� எம4 !ய"சிைய !�னி�: ஊ(6க! 

 

இராம�ச�திர�ர�.  அ�� நிலய�தா�. 

15-10-1945 

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

ஆசிாிய� ���ைரஆசிாிய� ���ைரஆசிாிய� ���ைரஆசிாிய� ���ைர    

 

தமிC, உலகெமாழிகளி� மிக-� பழைமயான4; எ�தைனேயா அாிய ெபாிய 

கைல�ெச�வ� நிர�பிய4! ஆனா�,அ4 கால( ேகாளாE� கட"ேகாளாE� இழ�த 

ெச�வ� கண(கி� அட+கா4. தமிCநா? எ�தைனேயா ேபா�கF(6� 

பைடெய? �கF(6� உ;ளான4. அவ"றிைடேய ெகா;ைளயாE� தீயா E� 

அழி�த கைல�ெச�வ+க; பல. அவ":;, '6&டலேகசி' 'வைளயாபதி' ஆகிய இ� 

கா பிய+கF� மைற�தன. 6&டல ேகசிைய அகவலாக  பா*� தமிழ�(6 

அளி�தபிற6, இ ேபா4 வைளயாபதிைய அளி(கிேற�. தமிழ� இ�த அ��( 

கனிைய மன!வ�4 ஏ":� �ைவ பா�களாக ! 

 

வைளயாபதியி� நம(6 1: பா%?(கேள கிைட�4;ளன. அவ"றி� நய�ைத>� 

க��ைத>� இ�1E% ெப=4;ேள�. இஃ4 அாிய ெபாிய மகாகாவிய�. தா�ேதைய 

(Dante), வி�ஜி� (Virgil) வா(6 ஆேவச ப?�திய4. த(கயாக  பரணி' ஆசிாியைர, 

வைளயாபதி ஆேவச ப?�திய4. சில பதிகார-ைர, ெதா�கா பிய� இள�Iரண�, 

யா ப�+கல வி��தி, �ற� திர%? !த2ய ெபாிய 1�களி� எ?�தாள ப?வதா�, 

'இ4 �லவ�ேபா"றிய மாகாவிய�' எ�ப4 �லனாகிற4. ஆனா�, இத� ஆசிாிய� 

ெபய�Jட நம(6� ெதாியவி�ைல ! ெவ;ள� ேபாகிற ேபா(கிேல, தமிC உலகி� 

அைடயேவ&*ய நிைலைமைய எ&ணி, உ;ளைத( கா பா"றி, 'ந� தமிழறிஞ ாி� 

பழ�ெப�ைமைய எ�லா�� அறியேவ&?�' எ�ற ஆ�வ�4டேனதா� இ�1ைல� 

தி�வ�ளா� ஒ�வா: பா* !*� ேத�. வைளயாபதி எ�ற ெபயைர� தமிழ�, இனி 

மற(க !*யா4. அதி� அட+கிய கைதைய>� நீ&ட ஆரா=�சியா� ேகாைவெச=4, 

கால�தி"ேக"றப* நிகC�சிகைள ைவ�4 எ@திேன�. வைளயா + பதி எ�றா�, 

'இண+காத (எளிதி� இர+ காத)+கணவ�' எ�ப4 ெபா�ளா�. யா� அ( கணவ�? 

ேகF+க;, கைத� ��(க�ைத: 
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காவிாி I� ப%*ன�தி� வயிர வாணிக� எ�ற ஒ� ெப�L ெச�வ� இ��தா�; 

அவ0(6 இர&? மைனவிக;; M�தவ; ெபய� அ�தாி; அவ; ெபாறாைம(காாி, 

வLசகி. இைளயவ; ெபய� ப�தினி ; ம4ைர ேவளாள� 6ல(ெகா*, ந"6ண� 

ெச�வி; சிவச(தி உபாசகி. இைளயா; க��தாி�தா;. M�தாF(6  ெபாறாைம 

வ�4வி%ட4; த� தைமய� சா�தைன(ெகா&? கலக� ெச=4, "பிறசாதி  

ெப&Nட� வாழ(Jடா4; அவைள ஒ4(கிைவ(க ேவ&?�" எ�: 

ம�றா*னா;. சா�த0� ெபா�லா� OC�சி(கார�. ெச%*, இAவி�வ� 

கிள��சியா� மதிமய+கி, இைளய ப�தினிைய விர%*ய*�4வி%?( க பேலறி� 

ெதாைல(6� ெச�றா�. சா�த�, த� ேவைச(6  பிற�த 6ழ�ைதைய அ�தாி(6  

பிற�ததாக  ெபய� ப&ணி ேமாசLெச=தா�. 

 

ப�தினி ஊைரவி%?( கிள�பி( காளி(6*(6� ெச�றா;. அ+ேக சிவச(தியான 

காளியி� ேகாயி2��த4. அ�பிைக ச�நிதி!� ப�தினி த� 4ய�கைள� ெசா�2 

அ@தா;. அ�பிைக கனவி� வ�4 அபயமளி�தா;. தி�வ�ளா� அ+ேக ஒளைவ 

எ�0� ேயாகினி ேதா�றினா;; அவ; பாி��த மானவ;; ச�தியவதி. அவ; 

ப�தினியி� நிைலைமைய  பா��4 இர+கி, "அ�மா கவைலேய�? எ�0ட� 

வ�தி�" எ�: அைழ�4�ெச�: கா�தா;; அ�4ட�, அவF(6� தின� 

ஞாேனாபேதச!�, ேயாக!�, ைசவ சமண ச�மா�(க ெநறி>� பயி"றினா;. ப�தினி 

உலகிய�ைப யறி�4, ச�மா�(க� தவ� �ாி�தா;. உாியகால�தி� அவF(6 மக� 

பிற�தா�. ஒளைவ, அவ0(6 உ�தம� என ெபயாி%டா;. ந�லபி;ைள யான 

உ�தம�, க�வி ேக;விகளி� !தி��4 வள��தா�. 

 

ஒ�நா; தாயி�Mல� உ�தம�, த� த�ைத இ�னாெரன அறி�4, I��கா� ெச�:, 

வயிர வாணிகைன(க&?, “நா� உ� மக�" எ�: விபர� ெசா�னா�. 'நீ 

யா�(6  பிற�தாேயா" எ�: வாணிக� ம:�தா�. உ�தம� பLசாய�தாைர( 

J%*, தாைய>� ஒளைவைய>� அைழ�4� த� நியாய�ைத  ேபசினா�. ஒளைவ, 

மகாச(தியி� ஆேவச� ெப":  ப�தினியி� க"ைப>� சீல�ைத>� �கC�4 ேபசி, 

'உ�தம� வயிர வாணிக� மகேன' எ�பைத ந�றாக விள(கினா;. அவ; ேப�ைச 

எ�லா�� ஆேமாதி�தன�. வாணிக�, ப�தினிைய ஏ":( ெகா&டா�. M�தவF� 
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தன(6  பி;ைள யி�ைலயாதலா� உ�தமைன ஏ"றா;. வாணிக�, உ�தம0(6� 

த� ெச�வெம�லா� த�4, ப�தினி>ட� J*வாழ வி��பி யைழ�தா�. உ�தம� 

ந�ல நிைல(6 வ�தைத  பா��தபி� தா= ப�தினி, 4ற- I&?, ஒளைவ>டேன 

J* ஒ� மட� நி:வி, அதி� ெப&கF(6� ச�மா�(க� பயி"றி� தவ�திேலேய 

கால+கழி�4 இைறவன* ேச��தா;. !த2� வைளயாத !ர%?( கணவ0� 

வைள�4, ப�தினிைய மிக-� உய�வாக( ெகா&டா*, தா0� ச�மா�(க வாC- 

ெப"றா�. இ4தா� கைத. 

 

வைளயாபதி ஆசிாிய� தி�(6றைள ந�றாக ஆரா=�தி�(கிறா�: 

 

ம":� ெதாட� பா ெடவ�ெகா� பிற ப:(க� 

உ"றா�(6 உட�� மிைக அைவ உ;வழி 

ப"றா விைனயா=  பலபல ேயாநிக; 

அ"றா >ழE ம:�த" காிேத 

 

எ�ற ெச=>; உதாரணமா6�. 

 

ெபா�%ெப&*� ெபா=�ைம !ய(க� இ�%டைறயி� 

ஏதி� பிண�தழீஇ ய":'' 

 

எ�றா� வ;Fவ�. வைளயாபதி ஆசிாிய��, ெபா�% ெப& *ாி� ெவ:ைமைய 

மிக� ெதளிவாக( கா%?கிறா�. 

 

''Pெபா� ளாைன அக�: பிற0ேமா� 

மாெபா� ளா�ப(க� மாண நய�த2�, 

ேம=�ல� ��லற ம"ேறா� �ல��6 

மா-� �ைர> மலர�ன க&ணி னா�'' 

 

உலகி� பணமய(க�ைத( கீC(காN� பா%? அழகாக விள(6கிற4. 

 

" [1]ெதா@மக� ஆயி0� [2]4":ைட யாைன  

ப@மரL OC�த பறைவயி" OCப! 
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வி@மிய ேர0�, [3]ெவ:(ைக >ல��தா�, 

ப@மர� PC�த பறைவயி" ேபாப!" 

 

6?�ப வாCவி"6  ெபா�F�, தவ�தி"6  ெபா:ைம >�, அற�தி"6 அ�F�, 

அரசி"6 ம�திாி>� இ�றியைம யாத�. அைவயி�ேற�,இ�ளி� ைமயி%ட4ேபா� 

காாிய� ேசாபி(கா4 எ�பைத� ெசா�Eகிறா�. 

 

"ெபா�ளி� 6ல0�, ெபாைறயி� ேநா���, 

அ�ளி� அற0�, அைம�சி� அர��,; 

இ�ளி0; இ%ட இ�&ைம யிெத�ேற 

ம�ளி� �லவ� மன+ெகா& ?ைர ப." 

 

வைளயாபதியி2��4 யா ப�+கல வி��தியி� எ?� தாள ெப":;ள கீCவ�� 

அழகான அ?(க?(கான ெமாழிக; ப* பத"6 இ�ப�த�வன: "கால( கன2�, 

மனிதவாCவி� தி�-� ேகால!� ேவகி�றன ; அைத( க&? கல+க(Jடா4. 

எ ேபா4� மய+கா -:தி>ட� ந�ெனறியி� நி�ெறா@க ேவ&?� " எ�: கவி, 

ெநLசி"6 அறி-:�4கிறா�. 

 

'நீல நிற�தவா= ெந=களி�4 ேபாதவிC�4 

ேகால+ 6Q�ற 6ழ�வாழி ெநLேச.. 

ேகால+ 6யி� ற 6ழE�, ெகா@L சிைக>�, 

கால( கனெலாியி� ேவ�வாழி ெநLேச.... 

கால( கனெலாியி� ேவவன க&டாE�. 

சால மய+6வ ெத�வாழி ெநLேச? 

 

வி�தக� ெச=த விள+6 !*கவி�தா� 

ம�தக மா&பழித� கா&வாழி ெநLேச ! 

ம�தக மா&பழித� க&டா� மய+காேத, 

உ�தம ந�ெனறி(க& நி�வாழி ெநLேச ; 

உ�தம ந�ெனறி(க& நி�R(கL ெச=திேய�, 

சி�தி பட�த� ெதளிவாழி ெநLேச 
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வைளயாபதியா� உலகி"6 அாிய நீதிகைள  �க%?கிறா�. காவிய� தி� உ;ள!� 

இ4ேவ: 

 

"ெபா=ய� மி�; �ற+ Jற�மி� ; யாைர>� 

ைவய� மி�; வ* வ�லன ெசா�2நீ� 

உ=ய� மி�; உயி� ெகா�:யி� வா@நா% 

ெச=ய� மி�; சிறி யாெரா? ேசர�மி�!' 

 

க;ள� மி�; களவாயின யாைவ>� 

ெகா;ள� மி�; ெகாைல J*வ�� மற� 

எ;ள� மி�; இல� எ�ெற&ணி யாைர>� 

ந;ள� மி�; பிற ெப&ெணா? ந&ண�மி�!" 

 

க�ப�, உலக� யாைவ>� ஆ(கி யளி�4 நீ(6� தைலவைன வண+6கிறா�. 

ேச(கிழா�, உலைக ஆ(கி அலகிலா விைளயா% டய�� இைறவ� மல�சில�ப*ைய 

வாC�தி வண+6கிறா�. சி�தாமணியா��, 6&டலேகசியா�� M-ல6� ஏ�4� 

ேதவாதிேதவைன  பணிகி�றன�. வைளயாபதி ஆசிாிய��, M�:ல6� ஏ�4� 

அறிவைன மாச"ற ெநLசி� வண+6கிறா�. வண(க�தி� 6றி �� பய0�, 

பழவிைன நீ+கி  ப�தம"ற ேபாி�ப  ேப: ெப:வேதயா�. 

 

உலக M�:� ஒ�+6ட� ஏ�4மா& 

திலக� ஆய திறலறி வ� அ*, 

வ@வி� ெநLெசா? வா2தி� ஆ"ற-�, 

தா@வ� ெதா�விைன நீ+6க எ�றியா�.'' 

 

இAவாேற நா!� எ�லா� வ�ல இைறவைன  ேபா"றி [4]வைளயாபதி அகவைல� 

ெதாட+6ேவா�. 

--- ��தான�த பாரதி. 

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

[1]. ெதா@மக�: ெதா@ேநா= உ;ளவ�, இழிமகன. 
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[2] 4":: ெச�வ�. 

[3]. ெவ:(ைக: ெபா�;, அ�ல4 ெச�வ�. 

[4]. 4(க� 4ைட(6� 4கள: கா%சிய, நிக�த ேவட� தி�* கண+கைள '" எ�: 

ஓாிட�தி� ேம"ேகா; கா&பதா�, 'இக காவிய� ைஜன 1ேல ப� ஒ� சாரா�. இ( 

கைதயி� வ�� ஒளைவ, சமண 1" பயி"சி>� உ$ணவ;; எ�லா மத!+ க&? 

சமரச  ப&�ட� சிவப(தி ெச=பவ;; ஆத2�, இ�1ைல, சமண� ைசவ� 

இர&*"6� ெபா4 எ�ன( ெகா;க.-(�. பா.) 

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

 

ெபா�ளட!க"ெபா�ளட!க"ெபா�ளட!க"ெபா�ளட!க"    

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

பதி �ைர 13. அழக�  

ஆசிாிய� !�0ைர 14. காளி ேகாயி�  

1. கட-; வாC�4 15. ந�ல காைல 

2 ச(தி வண(க� 16. க�ைண( கிழவி 

3. காவிாி I� ப%*ன� 17. ஒளைவ ெபா�ெமாழி 

4. ப%*ன( கா%சிக; 18. . உ�தம� 

5. வயிர வாணிக� 19. . அ�ேதா ெச�வ�! 

6. . அ�தாி 20. ேவைசயி� ேமாச� 

7. ப�தினி 21. உ�தம� Pர உைர 

8. கட� !ைற 22. அ�தாி மனமா"ற� 

9. உலகிய�� 23. அபய� 

10. M�தா; M%*ய தீ! 24. ெவ"றி! 

11. ப�தினி 4யர� 25. ப�தினி வாC�4ைர ! 

12. அ�தாி த�திர�  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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வைளயாபதி அகவ�வைளயாபதி அகவ�வைளயாபதி அகவ�வைளயாபதி அகவ�    

1. 1. 1. 1. கட#$ வா%	&கட#$ வா%	&கட#$ வா%	&கட#$ வா%	&    

 

நிைனவா= மனேம,நிைனவா= மனேம, 

நிைன(க நிைன(க ெநLசினி� அ!தா�! 

இ�ப( கட-ைள, இ�0யி�( 6யிரா� 

அ��( கட-ைள ஆ�வ+ ெகா&? 

நிைனவா= மனேம, நி�தE� 

ேபா"றி  Iசைன �ாிவா= மனேம! 

�ற�ேத திாி>� �ல�கைள� தி� பி 

அக�ேத யட(கி அைமதிகா& ெபாியா�, 

வா0� �வி>� வாCவின ெம�லா� " 

அ4மய� " எ�ேற அறி>�, 10 

 

ெபா4நிைல  ெபா�ைள  ேபா":தி மனேம! 

ேபா"றி  Iரண� ெபா2வா= மனேம! 

 

2. 2. 2. 2. ச!தி வண!க"ச!தி வண!க"ச!தி வண!க"ச!தி வண!க"    

 

சர&�6 மனேம, சர&�6 மனேம, 

வர�த� கி�ற பர�ெபா�% ச(திைய� 

றப ெச�வ� சிற � ந�6� தி�ைவ, 

ெவ"றி யளி(6� Pரமா காளிைய, 

அறி-� தி�-� அ�F� வாணிைய, 

தவ(கன லளி(6L சிவ(கன ெலாளிைய� 

சர&�6 மனேம, சர&�6 மனேம! 

இஃ4, 

த�சர& �6�த த�மப� தினிைய( 20 

க�ைண மி(க காளிமா ேதவி 

அ�F� வான ஒளைவயி� Mல� 

கா�4( கவைல தீ��த கைதேய ; 

வைளயா பதியா� வயிர வாணிக� 
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வைள�4 க"ைப வண+கிய கைதேய ; 

மா&�ற வழ+கி மைற�த கைதேய ; 

ந�லறL ெசா�E� ெதா�ெப�+ கைதேய! 

உல6; ளள-� நிலவ� தமிழ� 

அ!ெதன  ப�கி அகமகிC ெவ=த 

வ�லா� எ@திய ந�லசி� திர�ேபா�, 30 

 

காவிய மாகிய ஓவியL ெச=வா=! 

ெத;ளிய நைட>�, ஒ;ளிய பய0�, 

ஆC�த க��4� அைம-ற  பா*, 

உ;ள� �டேன உ�கட� �ாிய, 

கடைமயி� ெவ"றி க&? களி(க, 

வைளயா பதியி� மாகைத யிதைன 

இைறவிைய எ&ணி எ@4ேகா� ஊ�றி� 

தீ%?வா= மனேம, நா%?வா= �கேழ! 

தி�வ�% சா��ட� ெச= கட� 

ெச=தா� ெவ"றி திக@ெம� மனேம! 40 

 

3. 3. 3. 3. காவிாி�(" ப)*ன"காவிாி�(" ப)*ன"காவிாி�(" ப)*ன"காவிாி�(" ப)*ன"    

 

காவிாி வாCக, காவிாி வாCக, 

[*]காவிாி ப�ைமயா" Iவள� ெப�(6�. 

காவிாி வாCக, காவிாி வாCகேவ! 

ெபா+6� ெபா�னியி� ச+க !க�தி" 

ெபா2>� ெச�வ  I��கா� வாCக! 

பழ�பதி யான ப%*ன�. 

�லவ� பா*ய I�ப% *னேம! 

--- 

[*]காவிாி : ேசாைல விாி�த 

 

ெத�னா ெட�லா� த�னா டா(கி 

வடநா%டாைர வண(கி, இமய  
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ெபா� பி� பிடாி" �2(ெகா* ெபாறி�4, 50 

 

ந�தமிC Pராி� !�திய ெப�ைமைய 

நா%*  பைகவைர P%*, ந� னீதி� 

ெச+ேகா ேலா�சிய தி�மா வளவ� 

ஆ(கிய வளநக�, அ�நிதி 

6வி�4 கிட(6+ 6ேபரப% *னேம! 

 

4.4.4.4.    ப)*ன! கா)சிக$ப)*ன! கா)சிக$ப)*ன! கா)சிக$ப)*ன! கா)சிக$    

 

கல+க; வ�வ4�, கல+க; ெச�வ4�, 

ேசானக�, யவன�, சீன� ஆதியா� 

அ�னிய வாணிக�, ஆ"ற� பைட�த 

ந�தமிC வாணிக� நய(6� ப&ட� 

ஆவலா= வா+கி( காவல� வாCெகன  60 

 

ெபா�ைன அ;ளி  ெபாழி>� கா%சி>�; 

ப�மணி !�4 பவள� தானிய�, 

உ&N� ப&ட�, உ?(6� உைடக;, 

நா%*� விைள�தைவ, P%*" ெச=தைவ, 

4=�4 மிLசிய Tய ெபா�%6ைவ 

மர(க� ேம"றி வள�ெபா�; வாணிக� 

4ைற4ைற ெச�: நிைறநிைற ெச�வ� 

ெகா&? வ�4 6வி(6+ கா%சி>�; 

ெந=த" பைறயி னீளிைச P(கி  

பரதவ� ஆ?� பரவச( கா%சி>�; 70 

 

ெவ;ளி>� ெபா�0� ெவறிநட� �ாி>�, 

கைட�ெத� விைடேய கலகல ெவ�: 

வணிக� வ�வ4�, வணிக� ெச�வ4� 

வ&* வ&*யா= வள�ெப: ெபா�;க; 
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ெகா&? வ�வ4�, ெகா&? ெச�வ4�, 

ப&டமா" :களி� ப�வைக( கா%சி>�; 

நவதா னிய+க; 6வித� கா%சி>�; 

இைற4ைண ஒ�ேற, இர&? M�" ெறனேவ, 

அள�4 ெகா%?� ஆணவ( கா%சி>�: 

அணியணி யாக� 4ணிமணி( கா%சி>�; 80 

 

ேபாக  ெபா�;களி� ெபா2-: கா%சி>�; 

வாசைன� சர(6க; P�ந� மண�ைத� 

ெத�ற� அ;ளி� திாி>+ கா%சி>�; 

கடைல வைக>� கா=கனி கிழ+6� 

ப�னிற+ கா%?� இ�னிய" கா%சி>�; 

நவமணி வி�வி? நைகயணி( கா%சி>�; 

6ழ�யாC ம�தள+ ெகா��க; பைறக; 

இைசெப: தமிழாி� இைசநல( க�விக; 

பளபள  பான பைட(கல வைகக;, 

த�ச� ெகா�ல� த%டா� ேசணிய� 90 

 

க�னா� 6யவ� கா�க� சி"பிக; 

கைல�சிற  �டேன விைலெபற� ெச=த 

நய�ெப: ெபா�;கைள விய0ற( கா%* 

விள�பரL ெச=4 வி"6+ கா%சி>�; 

திைரகட ேலா*>� ேதச ேதசமா=( 

ெகா&? வி":� ேகா ெப� வாணிக�; 

பா? ப%?  பண�ைத� ேச��4, 

P? ெசழி(க, P%*0� ெபாிய 

நா? ெசழி(க ந�மன 4டேன 

அறவிைன ெச=>� அ��( கா%சி>�; 100 

 

காE� கல!� கைலயா� ெதாழி�பல 

�ாி�4 வணிக� ெபா"ெசழி  ேபா+கி 

வா@� மாட மாளிைக( கா%சி>�; 
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உயிைர  ேபால  பயிைர  ேபா"றி  

பயிைர  ேபால  பழ�தமிC ேபா"றி  

பழ�தமிC ேபால  பழ�தமி ழீ�ற 

பரமைன நாF� பரவி  பா*� 

தாளா&ைம மி(க ேவளாள� ெத�வி� 

ப�தி>� பணி>� ஒ�தந" கா%சி>�; 

அழ6( கைலகளி� எழி�ெப: கா%சி>�; 110 

 

6ழE� யா@+ 6ரE� !ழ-� 

J*( 6ைழய( 6யி2ன ெம�ன  

பாடக� பாட  பரதநா% *ய�ேத� 

நாடக மகளி� ந:+கைல யி�ப� 

அ;ளி  பர �� அர+கி� கா%சி>�; 

கைலகைள மாணவ� க"6+ கா%சி>�; 

அாியந� U�கைள ஆ(கிய �லவ� 

ப*�4 விள(6� ப&*த( கா%சி>�; 

ந*�4 விள(6 நவரச( கா%சி>�; 

நா%ைட உய��4 நாடக( கா%சி>�; 120 

 

இனிவ�� Pர� இளைமயி 2னிேத 

க�வி>� ெதாழிE� கசடற( க":� 

ேதக  பயி"சி>L ெச=>+ கா%சி>�; 

அ�தண� ெத�வி� அைமதியா+ கா%சி>�; 

வள� தமிC( ெகா*க; வாைன யளாவி� 

ெச�(6ட� ஆ?� ெத�(களி� கா%சி>�; 

!ர� ெகா%* !4�கC Pர�. 

அரசவாC� 4டேன அதி� நைட பயி�:, 

Iமிைய ெவ�ல  �ைடெபய� கா%சி>�; 

ேத�பாி காியின� ஊ�தி�( கா%சி>�; 130 

 

[*]இட�வல ெம�ேற எ?�த* ெபய��4  

பைடயணி வ6�4  பா=�4பா=� திைளஞ� 
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ேபா2  ேபா�க; �ாி>+ கா%சி>�; ஆ&ைம 

ஆ&ைம ஆ&ைமெய� ேறா4� 

நிமி�நைட� சீய�, நீ&?ய� ேதாள� 

அக�ற மா�பின� அற+கா  பாள� 

அரச Pதிைய அணிெச= கா%சி>�; 

!ர�ட� ேமக !ழ(க! மிய+6� 

ேகா�ர மாளிைக 1�ர மா�(க 

கச0 அணிமணி  பாைவய� ஆ?+ கா%சி>�; 140 

--- 

[*] Left, Right. 

 

ேசாைலயி� உலவி>� ேதாணியி" ெச�:� 

காதல� J*( களி(6� கா%சி>�; 

ைசவ ைவணவ சமண ெபௗ�த( 

ேகாயி2� அ*யா� 6@மிய கா%சி>�; 

P? ேதா:� வி��தி� கா%சி>�; 

ேதாரண+ க%*ய வாரண Pதியி� 

ேத�வல !டேன ஊ�வல( கா%சி>�; 

அரசைவ நிக@� அர&மைன( கா%சி>�; 

தா+கி, ந�2ைச ஓ+கிய I��கா� 

சிற ெப� ெசா�வ�! ேசர மாகவி 150 

இள+ேகா பா*ய வள�ெப: நகேர! 

 

5. 5. 5. 5. வயிர வாணிக�வயிர வாணிக�வயிர வாணிக�வயிர வாணிக�    

 

Pர� வாF�,ேவளா& கல ைப>�, 

வணிக� தரா��, வளLெச= �காைர, 

ெவ&6ைட தா+கி  ப&�ட� ஆ&ட 

ேசாழ 0(6� �ட�!* O%?�, 

மா&� ெப"ற ம�ன� பி�ேனா�, 

நா%ைட வள��த நா%?( ேகா%ைடயா�, 
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நக�வள மா(கிய நகர� தா�க;, 

[$]ெச%?� ெதாழிலா� ெச%* மா�க;, 

திைரகட ேலா*� திரவியL ேச��4 160 

---- 

[$] ெச%? - வாணிக�. 

 

ந�லறL ெச=>L ெச�வ( 6ேபர�, 

�காைர அவேர ெபா�னா( கினேர! 

அவ�;, 

ப%*ன  பா(க� பரவிய �கேழா�, 

ெச%*மா� நா%*� சிேராமணி யாவா�, 

வைளயா பதிெய0� வயிரவா ணிகேன ! 

அ�னவ�, 

ெகா"ைக !�4�, ெகா�சி மிள6�, 

ெச�தமிC  ெபாதிய� ச�தன( க%ைட>�, 

ம4ைர� ேசைல>�, மைலவள� ஏல!�, 

ேசல� ப%?�, Jல வைககF�, 

ெதாழிலா ளாிட� ெதாைக(6 வா+கி( 170 

 

க%?( க%டா=( க ப2� ஏ"றி, 

சி+கள� கடார� [+]சி+கI� மலய� 

சாவக� தீெவலா ேமவி� 4ைற4ைற, 

6ல!ைற  ப*(6( ெகா&?ேபா= வி":  

ைபைப யாக  பண(6ைவ ேச��தா�; 

ெச�றநா ெட�லா� சிவ!� தமி@� 

ெசழி(க� ெசழி(க� ெச�வ� ெபாழி�தா�; 

ெப��தன வணிக�, வ��திய ேப�(6� 

த��தன வணிக�, த�ம( கிழவ�; 

கட-% ேகாயிE+ கைலயி� ேகாயிE� 180 

----- 
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[+] சி+க I� 

 

எ&ணற( க%*ய �&ணிய� அவேன! 

[#] ஒ�ப4 ேகா*  ெபா�பைட நாரண� 

எ�:� உலகி� இைசெப" ேறாேன! 

இ�தைக வணிக0( கி��த ஓ� 6ைற 

6*ேவ: ெச=>� பி*வாத ெமா�ேற; 

ேக%பா� ேப�ைச( ேக%?( ெகா&? 

தன(6  ப%டைத� சாதி� ெதளிதி� 

வைள�4 தராத மதி>ைட யானா=, 

வைளயா பதிெயன வழ+க  

ெப"றா�, இ�த  ெப���க ேழாேன,! 190 

---- 

[#] நவேகா* நாராயண�. 

 

6. 6. 6. 6. அ�தாிஅ�தாிஅ�தாிஅ�தாி    

 

வளமி6 வயிர வாணிக 0(6 

வாC(ைக� 4ைணவிய� வா= �ைட இ�வ�; 

ஒ��தி அ�தாி ; ஒ��தி ப�தினி. 

இ�வ� 6ண!� எதிெரதி ராேம! 

அ�தாி எ�பவ; ��தாி; த�திாி; 

ெச�வ� ெச�(கி; ெச%*� சீமா� 

ஈ�ற �த�வி ; தா�றன ெத�0� 

இ:மா  �ைடயா;; எதிேர ேப�� 

நா�த* �ைடயா; ; ஆ�திர( க;ளி; 

வைளயா பதிேபா� வைளயா மைனேய! 200 

 

அ�பைன மன ப* ஆ%* ைவ(6� 

சாகச( காாி; ச(கள� தி>ட� 

!�ேன நைக�4 !கம� ேபசி  
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பி�ேன ஏசி  பிாிவிைன ெச=>� 

வLசகி; அவளிட� வைளயா� ெச%*>�, 

அ�ச+ கல�த-; எ��ெகா& டாேன! 

 

7. 7. 7. 7. ப	தினிப	தினிப	தினிப	தினி    

 

அ�தாி மி(க ��தாி ேய0� 

பி;ைள  ேப: ெபறாைம யாேல 

ெபாறா�4ய ரைட�4 I��கா� வாணிக�, 

ம"ெறா� மைனவிைய மண(க வி��பினா�. 210 

 

ெப�Lசா� 4டேன ெபய��ெதா� நாளி� 

பா&* ம4ைர  பதி(6 வ�4, 

ந�ேவ ளா; ந&ப� P%*� 

வி��தா= வயிர� இ��தா� மாேதா! 

அ�த ந&பனி� அழகிய ெச�விேய 

ப�தினி எ�0� ப4மினி  ெப&ணா�! 

அவைள( க&ட4�, அவF+ க&ட4�, 

மல��த கைட(க& கல�4 ேபசி( 

க��4+ க��4� ெபா��த !றேவ, 

கா தலாகிய கனெல@� த4ேவ! 220 

 

தமிழ�,ைசவ�, சமரச ந&ப� 

ச�மத  ப*ேய த�மன ெமா�றிய 

காதல� இ�வ�+ க*மண� �ாி�4, 

I��கா� ேம-� ெபா�மா ளிைகயி� 

ம+கல மான மைனயற+ கா�தா�. 

மாச: ந�லா� ம4ைரேவ ளாள� 

மைனயி" I�த மதிமி6 ந�லா;. 

உ;ள� தழேக உட2" ெபா2>�, 

க"பி" சிற�த ெபா"�ைட� தி�ேவ! 

தைலவைன� த�0யி� நிைலெயன மதி�ேத, 230 
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உடEயி� மன�தி� -;ள� வாCெவலா� 

ப(தி >டேன பதி(ேக Q�தா;; 

ஆட� பாட� அழெகலா� அவைன 

மகிCவி� திடேவ மாசற  பயி�றா;! 

க&ேண மணிேய க%*( க��ேப, 

அழேக அணிேய ஆைச அ!ேத, 

பா&*நா X�ற ப�சிள+ கிளிேய, 

ெச�தமிC !�ேத,சி�தா மணிேய, 

எ��4 வாCவி� இ�பேம!'ெய�: 

ெகாLசி( 6லா-+ ெகா@நைன  ப�தினி, 240 

 

"அ�ேப, அறிேவ, ஆ�யி�� 4* ேப, 

எ�0யி� வாCேவ!" எ�: நாFேம 

பாி�4 ேபா"றி  ப&�ட� பணி�4, 

தாளா& ைமமி6 தைலவ னிடேம 

த�ைன ைவ�4� தைலவி( 6ாிய 

�!ைற ெய�லா+ கா�4வ� தாேள! 

 

8. 8. 8. 8. கட� �ைறகட� �ைறகட� �ைறகட� �ைற    

 

வ;Fவ� -6றைள வ@வற( க"றா;; 

ேகாழி J-+ 6ர�ேக% ெட@�4, 

!க�ைத( க@வி !த�வ 0ைடேன, 

ஏழிைச ேயா+6� யாழிைச J%*, 250 

 

இைறவைன  பா*, இ�லற வாCவி� 

அ�; மண� பர பி, ஆைச ெகா&?, 

ேச*ய �டேன P? !@4� 

க&ணா* ேபால( க@வி ெம@கி� 

��த� ெச=4, 4ைட பன 4ைட�4, 
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ைவ(6 மிட�தி� ைவ பன ைவ�ேத, 

ேகால மி%?( ெகா=மல� நா%*� 

ேதா=�4( 6ளி�4� 4ைணவ 0(6 

ெவ�நீ� ைவ�4 வி��பி யைழ பா;. 

நாயக� ஆ+ேக ந�னீ� ஆ*, 260 

 

��4ைடயணி�4 Iசைன �ாிவா�. 

வண(க ெவா?(கமா= வழிபா%*னிேல 

ப�தினி� ெத=வ� பயி�: மகிCவா;. 

மல�கைள� Tவி மண�த� கனிகைள� 

ெத=வநி ேவதனL ெச=ெதாளி கா%*  

பதி பா ட�கைள  பா*யா @டேன 

ேதா�திரL ெச=தபி�, �தி>ட� இைசேபா� 

இைண�4 வா@� இ�வ�� ேச��4, 

பாE+ கனி>+ காைலயி� உ&பா�. 

அEவலா=( கணவ� அக�றபி� ப�தினி 270 

 

அ!த( ைகயா;, அ%*2" �6�ேத 

அ��� �ைவ>ட� அ:�ைவ யா(கி( 

கணவ� வரேவ கனிநைக I�4, 

''வா�" ெம�: வர- Jறி, 

ைககா� !க�ைத( க@வ� ெச=4, 

அ!ைத நிேவதன� ஆ(கிய -டேன 

இ�(ைகயி 2��தி, யிைலைய  பர பி, 

ந�னீ� ைவ�4,நாதைன வண+கி, 

அ��ட� அ:�ைவ அ!த� ைவ�4( 

6றி ைப யறி�4 ெகா? பன ெகா?�4, 280 

 

"ெம�:ந� :&Y�" எ�றிதL ெசா�2� 

�:�: பாக� �ைவயா ர!த� 

ஊ%?வா;; கணவ� உ&டபி� அவF�, 

பசியள வறி�4 �சி�ெத@� 4டேன, 
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அ%*ைல ெம@கி� ச%*க; க@வி 

!*�4( கணவ� ப* பைத( ேக%பா;; 

ச"றிைள  பாறி� ச?தியி" கணவ� 

உாிய ெதாழி2� ஊ(க+ ெகா;வா�. 

பா+6ள உ&ைம  ப�தினி� ெத=வ� 

P%*" கான ேவைலக; ெச=வா;; 290 

 

4ைணவ� அணிமணி ��தமா= ைவ பா;, 

பாசி ேகா பா;, பவள+ ேகா பா;, 

இ�லணி ெச=வா;, ஏ- !ைறயி� 

ஏவ லாளைர ஏவி( கவனமா= 

இ* பன இ*�4, வ* பன வ*�4, 

திாி பன திாி�4� ேச� பன ேச��4( 

6ைறகைள யறி�4 நிைற-ற� ெச=வா;. 

[*] வி&மணி மைற�த4+ க&மணி  பாைவ, 

தி�விள( ேக"றி, ந:மல� O%*, 

"ஒளிமய( கட-ேள ! உ�ன�% �டரா� 300 

----- 

[*] Oாிய� 

 

எ+க; P? ம+கல� ெபா2"ெகன 

மகிC-ற வண+கி மகர Pைணைய� 

தட-� ேபா4, த�னவ�, மாைல 

அ0%டா ன+கைள அைம-ற !*�ேத, 

வ�4 ெத=வ� சி�தைன ெச=வா�. 

அக+6ைழ� தி�வ�� ஆ&டவ� �கைழ  

பா*  பா*  பரவச மாகி� 

தீபா ராதைன ெச=த4�, பாEட� 

�ைவத�� உணைவ� ��(கமா= !*�4, 

நைவய: �லவ� நவி�றக� U�கைள 310 

 

அறி�4 ப*�தபி�, அகவிவ கார� 
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ேபசி( 6?�ப  பிைழகைள� தி��தி  

ேபா(6வ ேபா(கி, ஊ(6வ ஊ(கி, 

P%?( கடைம நா%*ய பி�ன�, 

அைமதியா= மீ&?� அ�ைள வண+கி 

உ;ள+ களி(க  ப;ளிெகா; வாேர! 

இ�த !ைறேய இ�லற வாCவி� 

இ�ப ெம�லா� அ�பா ெல=தி, 

நிைற!ைற யான ேநய� ேபணி 

வாC�தா� ப�தினி வயிரவா ணிகேர! 320 

 

”ஒ�4( Jட !�4( 6ழ�ைத” 

எ�0� பழெமாழி இனி4ற வாணிக�, 

மன�தி" ெகா&ட மக-( கவைல 

தீர  ப�தினி தி+க; இர&டா=( 

க��தாி� 4ட��+ கைலமதி ேபா�றா;. 

மகிC�த ெச%*யி� மன�ைத( கைல(க( 

ெகா�E� ெபாறாைம ெகாF�திய தீயா�; 

அ�தாி ெச=த ெதா�தைர ெய�ேன! 

 

9. 9. 9. 9. உலகிய��உலகிய��உலகிய��உலகிய��    

 

உலக ெம�ப4 பல6ண நாடக�; 

ஒAேவா �யி�� ஒAேவா� பா�திர�. 330 

 

ஆ&ெப& ணிய��க; ஆயிர� வ*வா=, 

வாCவி� அர+கி� வாிைச வாிைசயா= 

நவரச !ண��தி ந*�4� ெச�Eேம! 

ஆ:� கா":� அைலவ4 ேபா�ேற 

விகார மன!� ேவ:ப% டைல�4, 

பலவிைன யான பயி�கைள வள��4, 

நல�தீ ெத�0� பல�தா 0&Nேம! 

ஆணவ நில�தி� ஆைசேவ Z�றி, 
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எனதி யாென�0� இ�+கிைள விாி�4, 

காம( 6ேராத( கவ?க; வி%?  340 

 

ெபாறாைம !%க; ெபா�ெமன  ெப�கி, 

அைலமன நிைனவா� இைலக; ெபா4ளி, 

மல��4 மல��4 வா* >தி�� 

கன-க; I�4( க�மமா= விாி�4பி� 

கச �� இனி �மா� கனிக; ம�கி, 

கால( கா"றி� ஓலமி% டா*  

ப%?& *ற ப4�, ெவ%?& *ற ப4�, 

விைனவிைத யாேல மீ&?� தளி� ப4�, 

வாC(ைக மர�தி� வழ(க மாேம! 

எ�தைக மா�த� ந�திய வாCவிE�, 350 

 

இ�விைன  ேபா�க; இய�பா= வ�ேம! 

உ�தமியான ப�தினி வாCவிE�, 

சிலகா� இ�பL சிற(க நிகC�த4�. 

பலகா� 4�ப� பட��தைத( ேகளீ�! 

 

10. 10. 10. 10. .	தா$ .)*ய தீ.	தா$ .)*ய தீ.	தா$ .)*ய தீ.	தா$ .)*ய தீ!!!!    

 

வயிர� M�தா;, ைவர+ ெகா&ட 

ப?ச( கள�தி; ப�தினி ேமேல 

6"ற+ கா&பேத 6ல�ெதாழி லானா;; 

ெந� � நிற�தா;, ெந� �( க&ணா;, 

அ�� ந* பா;, ஆைசயா=  ேப�வா;, 

!தைல( க&ணீ� !�ேன வ* பா;. 360 

 

பி�ேன ஆைள  ேப=ேபா� அழி(க� 

OC�சி ெச=வா;, O4வா ெத�லா� 

உ�%* வா��த உ�ேவ யானா;! 
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கணவ0� �திய க&மணி  பாைவ>� 

ஒ�றி நி�: ந�ேற வா@� 

ெப"றிைய( க&? ெப�M� ெசறி�தவ;, 

6%*( கலக� ேகா* ெச=தவ;; 

எத"ெக?�தாE� இ*�4  ேபசி( 

6லேகா� திர+களி� ெகா;ைக ப"றி, 

நல�ைத� தீெதன நா பைற ய* பவ;; 370 

 

தன(6 மகவிலா மன(6ைற >;ளா;. 

ச(கள� தி(க� தாி�தைத நாF� 

எ&ணி ெய&ணி  �&ணா னாேள. 

அவF( க&ண�, அழிநைட� ெச�வ�, 

சா�த� எ�0� த�னல  �2ேய. 

அவைன( 

கல�4 ெகா&? காாிய� ெதாட+கி  

பதியி� மதிைய  பறி�தவ மா(கி  

ேபா2 ைவ�திய�, ேபா2� ேசாதிட�. 

காசாைச ெகா&ட ேமாச(கார�, 

சா�தா� இன�தா� சகல�� J*, 380 

 

"அ�தாி( கி�0� அதி%ட !;ள4; 

பி;ைள  ேப: ெப:வ4� உ:தி 

அ?�த ைதயி� ஆ&6 ழ�ைத 

!�4  ேபாேல !�றி2� ஆ?�; 

அ�த( 6ழ�ைத ஆFேம உலைக ; 

மா&�: வாணிக� மரபினி� வ�த 

ெபா"ெகா* அ�தாி �த�வ 0(ேக, 

வழிவழி வ�த ெகா@விய ெச�வ� 

உாிய தா6�; ெபாிய 6?�ப�, 

இ4வைர இன�தா� ஏேகா பி�4 390 

 

வாC�த 6?�ப�,மாசா� 4வாி� 
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ெச�வ( 6?�ப�, ெச%*யா� 6?�ப�; 

இ�ெனா� சாதி ஈ�ற மகைள 

P%*" 6;ேள வி?வேத பிைழயா�; 

பிறசா தியிேல பிற�த ெப&ைண நீ 

J* வா@� ெகா;ைகைய ஒ ேபா�. 

உன(ேக எ�:� உாிய மைனவி 

அ�தாி ஒ��திேய ; அைழ�4 வ�த 

காம( கிழ�திைய( க%?ட� வில(கி, 

அவ;ெப: மகைவ அவFட� ஒ4(கி, 400 

 

மன+ெகா& *ன�4ட� மகிC-ற வாCவா='' 

எ�:ைர ேபசி, "இர&? நாளி�, 

காாிய !*"ெயன( க%?ட� ெசா�னா�. 

பாச ெநLச� பதறி� ச"ேற, 

வாணிக� அ�தாி வய ப%டாேன! 

தனிேய கணவைன� த�வச ப?�தி, 

!�ைல ேபால !:வைல( கா%*, 

க%* !�த� கண(கற� த�4, 

அகந%பி�லா !கந% பா*, 

உயிேர!" எ�: த� உடேலா டைண�4( 410 

 

க&மதி இழ�த காம மய(கி�, 

ெப&மதி ெகா&டவ� ேப4ற� ெச=தா;; 

"ஆைச( கணவேர! அ�� மணாளேர ! 

அமிசச( கர!�,ஆZ ட+கF�, 

ஐய� வா(6�, அக�திய மாக  

ெபா�ேபா� என(6  �த�வ� பிற பா� 

எ�: ெசா�னபி�, இனி(6ைற ெய�ேன ! 

மனமகிC� ெத�:� இன!ட� ஒ�றி 

இ� பேத நம(6 வி� �: நலமா�. 

அ&ண� சா�த� அ�� மி(கவ�; 420 
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இதமா=  ேபசி இன�தா� சின�ைத 

மா"றி யி�(கிறா�. வா= �ள ேபாேத 

உாியைத� ெச=த� உம(6+ கடேன. 

பிாிய மணாளா, ேப�" ெம�றாேள. 

"க&ேண ! உ�ெசா� க%*மா� பழேம! 

உறவி� !ைறயா� உைர ப4� தகேவ; 

ஆயி0�, 

ப�ேலா� !�ேன ந�ேலா� வாC�த 

மண�த ப�தினி ம+கல மைனவி, 

என(ேக உயி�(6� இனிய உ�தமி; 

அவைள எ ப*...ஆ? அைத நிைன(கி0� 430 

 

4*(6ெம� உ;ள� வ*(6ேம க&ணீ�!" 

எ�றE� ெச%*,"ந�: ெசா�னீ�; 

அவளா�? நாமா;? அ�னிய� சி:(கி, 

மாய( காாி, ம��4( காாி, 

!கமிக மி0(கி, ேமாகினி; உ�ைம 

வைல(க& Pசி வாகா=  பி*�4, 

ந�லவ; ேபால நாடக� ந*�4, 

உ;ளைத ஒளி�ேத க;ளL ெச=4, 

மர�ள ெச�வ� வாாி� ெச�ல 

வ�தி�( கி�றா; - அ�தாி( ெகதிரா=, 440 

 

ேந�ைமயாக� சீ�கைள� ெச=4, 

மா பி; ைளேம� வாLைச ெகா&? 

பிாிய மாக  ெப&ைண ய0 பிய 

ெச�வ� எ�ைத சீவி� தி��தா�, 

இ ப* நீ�� இ�ெனா� ெப&ைண 

P%*� ைவ(க விடேவ மா%டா�; 

இ�தைன நாF�, உ�தமி நாேன 
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ெபா:�ேத� இ�த  ெபா�லா� தீ+ைக. 

கணவேர, என4 க&N( ெகாளிேய, 

எ�0யி�� 4* ேப,எ�வாC வி"6 450 

 

வா=�தந� லரேச, வLசமி� லாம� 

ெசா�வன ெசா�ேன�; ெசா�ைல( ேக%டா�, 

இ�ல� வா@�; இன�தா� வாC�4வ�. 

தாC�4 நி�றா� வாC�4 நி"ேபா�; 

சாதி( க%ைட, சMக வி� ைப 

மீறினா� விதிேய மாறி?�; பிற6 

நாF+ கிழைம பா@+ கிழைமயா�. 

இ+ேக யா�� எ%*  பாரா� ; 

அ+ேக ந�ைம அைழ(க- மா%டா�: 

ெகா&ட ெகா?�த 6?�ப� திைடேய 460 

 

ச&ைட வE(6�; ச�தியL ெசா�ேன�!' 

அ�தாி இAவைக த�திர( க&ணீ� 

ெசாாி�4 ெசா�ன ெசா"கைள ந�பிேய, 

சாிெய� க&ேண! �ாிெசய ெல�?'என, 

"சா�த�,இன�தா� ச�மதL ெசா�வா� 

அவ�ெசா� ல!த�, அத�ப* ெச=P�" 

எ�றா; க;ளி ; எ@�தா� கணவ�; 

மற�தா� ம4ைரயி� மண�த மைனவிைய. 

சா�தைன( க&டா�; ச&டாள  பாவி 

நLச மன�தி� வLச  ��னைக 470 

 

கா%* "மா  பி;ைள P%*னி� ஒ��திைய, 

ம4ைர� சி:(கிைய, மன!ற( ெகாண��4, 

ெகாLசி( 6லாவி( 6ழ�ைத>� ெப":, 

!�4  ேபா�ற M�த மைனவிைய, 
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Mைலயி ெலா4(கிய ேவைல ெகா*ேத! 

நாைய( ெகாLசினா� வாைய ந(6�; 

இட�ைத( ெகா?�தா� மட�ைத  பி?+6�; 

க&ேண ெய�றா� ைக ெபா�; பறி(6�; 

மாய( க;ளிைய வ�த வழிேய 

ெச�ல வி?�தா�, அ�ல 2�றி 480 

 

நா%டா �டேன J%?றவாக 

வாழலா�; வா@� வைகைய� ெசா�ேன�, 

பிற6� வி� ப�; உறவி� !ைறயா� 

ச�மத� இ4 " ெவன� சா"றி ெவ�%*னா�; 

"ெச=கிேற�" எ�றா� ெச%*> மா+ேக! 

 

11. 11. 11. 11. ப	தினி &யர"ப	தினி &யர"ப	தினி &யர"ப	தினி &யர"    

 

ஆைச >டேன அ�� மணாள� 

வ�வா ெர�: வைகவைக யாக  

ப&ட� ெச=4, ப�தினி� ெத=வ� 

இ�ப( கன-ட� எதி�பா�� தி�(க� 

4�பேம வ*வா=� ேதா�றினா� அவேன ! 490 

 

"வா�� வா�ெம� வாCவி� உயிேர! 

மைனைய இ�: மலரணி ெச=ேத�; 

பா��! இனிய ப&ட� ெச=ேத�; 

�ைவ�4  பா��, ��தி J%*, 

யாழிைச மீ%*, ஏழிைச யி�ப� 

ப�6ேவா� வா�� பதிேய!" ெய�ன, 

வைளயா பதியா� வயிர வாணிக�, 

"எ�லா� சாிசாி, எ@�தி� உடேன ; 

இ�தP ?ன4 ெசா�தP *�ைல ; 
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உ�னா� என(கிA [� பைக வ�த4; 500 

 

ம4ைரயி� மய+கிய மய(க� வி%ட4 

; உ&ைம யறி�ேத�; உற-ட� வா@� 

ந�ைம யறி�ேத� ; கா%டா� தீ� ைப� 

ெச=ய� 4ணி�ேத�; உ=வழி ய4ேவ'' 

எ�: J�ச 2%டா� கணவ�. 

அைமதி யாகேவ, அ�+6ண� ெச�வி, 

நாதா, யா�ெச= Oதி4? விள+க� ெசா�P�" 

எ�ற4� ெகா�விழி கா%*, 

"ெவளிேய ெச�ெச� ! P%* 2ராேத, 

விள+க� ெசா�ேன�,ேவ:ேப� சிைல" ெயன( 510 

 

ைகைய ஓ+கி( க%டைள யிடேவ, 

''எ�0யி�( கணவேர, என(ெகா�, �கேல! 

எ�பிைழ ெச=ேத�? ஏைழேம" சினேம�? 

தாயிலா  ெப&யா�, சர&�6� 4�ைம 

அ��ட� பணிெச>� அ*யா; ; உம(ேக 

உ;ள+ ெகா?�த உ&ைம  ேபைத ; 

த;ளி இ��தா� த+கேம வாவா, 

த@வி( ெகா&டபி� சனியேன ேபாேபா!' 

எ�ற கைதயா= இ�(6ேத ேப�� ! 

M�தா; OC�சி M%*ய தீேயா? 520 

 

சா�த� ெச=த சதிேயா? ெசா�P�!" 

எ�றE� பாவி இ�க& சிவ�4, 

"எ+6ல� தவைர இழிவா=  ேபசினா=, 

சாதி ெக%?� சாதி வி��பி ெய� 

6*ைய( ெக?�த ந*ேய, ேபாேபா! 

என4 சாதிேய என(6  ெபாி4! 
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ேவ: சாதிெய� P%*� ஏேல�; 

இன பைக தா+ேக� " எ�றா� ெகா@ந�. 

சின பைக யி�லா� சீாிய ப�தினி, 

"சாதி  பி�த� சமய  பி�த� 530 

 

இன�தி� பி�த� மன�தி� பி�தேம! 

நாதா ேகளீ�! நாெமலா� தமிழ�; 

தமிC�தா= ெப"ற அமிCத  �த�வ�; 

ஒ�தா= ம(க;, ஒ�6ல மாவா�. 

சாதி ேப�� Oெதலா� இைடேய 

வ�4 �6�த வழ(ேக யா6�. 

ச+க கால� தமிழாிைடேய, 

Pர!+ கைல>�, ெவ"றி  ெபா2-� 

நிர�பிய ஒ":ைம நிலவிய தாேல, 

ஒ�6ல உண��சி ஓ+கிய தாேல, 540 

 

தமிCமன  பா�ைம தைழ�த தாேல, 

அவரவ� ெதாழிைல அவரவ� ெச=4, 

ெசய2� பயைன� ேதச� வாழேவ 

ஈ�4 4=�4� சா�த ேநயரா= 

வாC�தா�; அ�த வாCைவ� சிைத�த4 

சாதி ெய�0� ச+கட� சனிேய! 

சாதி சமயL சா�திர ேகா�திர�, 

நிறமின மாகிய பிறெவலா+ கட�ேத, 

உடEயி� மன!+ கட�ேத, உ;ேள 

உ;ளமா >;ள வ;ளலா+ கட-;. 550 

 

அவனா லயேம, சிவனா லயேம, 

எ�லா -யி�கF� எ�பைத யறி�தா�, 

சாதி ெயாழி�4 சமரச� வ�ேம; 
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சமசி� த�4ட� ச�மா�(க�தி�, 

த�ேபா" பிறைர� தா�மதி� ெதா@கி, 

உைர>L ெசயE� உ;ள!� ஒ�றி, 

உலக�தி"6 நலேம நா*, 

அ���, அறி-�, அற!� தியாக!�, 

ேபா"றி வாCவேத �னித வாC(ைகயா�. 

6:கிய ேபத+ ெகா&டைல மன�தா�, 560 

 

உலைக  பா��தா" கலகேம யா6�. 

சகவாC ெவ�லா� ச(கர வ%ட�; 

ெச�வ ெம�லா� 'ெச�ேவா�' எ�0�; 

தாி�திர� தா0� 'தாி�திேர�' எ�0�; 

ஒளி>� இ�F�, உ�-� நிழE�, 

இனி �� கச ��, இ�ப!� 4�ப!�, 

ெவ ப!� 6ளி��, ேவனிE� மாாி>�, 

மாறி மாறி வாCவி� வ�ேம. 

மனித� 6ண�திE� மா:த� ஆயிர�: 

ெந�ந 2��த நிைறெப:+ காத� 570 

 

'க&ேண, !�ேத, க&ணி� மணிேய, 

க%*( க��ேப, கனக( 6ைவேய' 

எ�: ெகாLசி யி��" றி��த 

பிாியா ேநய�, பிாிவிைன ெச=>� 

வLச� OC�சியா� வா(ைக யிழ�4, 

மதிைய யிழ�4, மன�பறி ெகா?�4, 

ெவ: ேப யி�: விைள பைத  பாாீ�; 

இ4ேவ உலகி� இய�ெபன( காணீ�!" 

 

வயிர வாணிக�: 
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"உலைக>� க&ேட�! உ�ைன>� க&ேட�! 

ேபா4� உ�ற� ��திமதிக;; 580 

 

க%? கைடைய! காத2�4�ைன( 

ெகா&? வ�4 6*�தன� ெச=த 

பாவ� தி"6  ப�4 வராக� 

மாத� த�ெதா� மைன>� த�ேவ�; 

மனமிலா வி%டா� ம4ைர( ேகெச�! 

உன(கி� P%*� உாிைமயி�ைல.' 

 

ப�தினி : 

ெகா&ட உடேல J2( 6*ேல; 

இ�த உலகி" ெசா�த� எ4ேவ? 

இ�: ெச�வ� ஏைழ யாவ4�, 

ெச�வ� ெச�(கி" ெசழி�தவ� இைள ப4�, 590 

 

இைள�தவ� ெசழி ப4� இய�பி+ காேம! 

P?� ெச�வ!� ஓ?� ெபா�;க;; 

எ&ணி  பா��தா� எ�லா� ம&ேண! 

உடE� ம&ேண, உைடைம>� ம&ேண 

ம&N( காக  ெப&ைமைய உம(6� 

த�ேத ன�ேல� ; ச�தியL ெச=4 

மன�ைத( ெகா?�த மா&ைப( க&ேட, 

இன�ைத( கட�4� இ�2" �6�ேத�. 

இ�வ�� ஒ�வரா= இ�லறL ெச=ேதா�. 

இ�லற( கனி>� எ=தி?� விைரவி�! 600 

 

இ�த நிைலயி� த�திர  ெபாறாைம 

சாதி� ெச�(ைக ஊதிவி% ?டேன 

உ�மன+ ெக?�த ெவ�ைமெய� ெசா�ேவ�! 

எ�விைன( ேகேட இ ப* யான4 

இ� பி0� உ�ைம இ�ெனா� வா��ைத 
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ேக%ட பிற6 P%ைட� 4ற ேப�. 

ஆ&மக� ஒ�வ� அ(கினி சா%சியா= 

மண�4 வ�4 வாC�தப� தினிைய, 

க�-� தாி�த க"பி� பாைவைய, 

அநாைதயா=� 4ற�த� அறமா? ெசா�\�! 610 

 

அ4-�, சாதி அக�பா வ�தா� 

தமிCமக; ஒ��திைய� தன4 கணவேன 

காரண மி�றி( ைகவி?+ ெகா?ைம, 

எ�ன நீதி? என4 சாதியி� 

எ�பிைழ க&X�? யா�ேவ ளாள� 

மரபி� வ�த ம+கல� ெச�வி; 

எ&ண� !னிவ��, இ�னிைச� தமிைழ( 

க&ெணன( கா�த �&ணிய  �லவ��, 

அறெநறி ேவ�த��, திறமி6 Pர��, 

ேதா�றிய மரபி�, ஆ�ற ம4ைரயி�, 620 

 

!�தமி ழறி�த !த2யா� P%*� 

பிற�ேத� ; என(6� பிைழெசா� பவ� யா�? 

அவ�கைள இ+ேக அைழ>� பா� ேபா�...!" 

 

வயிர வாணிக�: 

''உ�ெசா" ேகேள�, உடேன ெச� ெச�! 

மீ&?� ேபசினா�, ஆ&?ேதா :�த�� 

ஆைட>� பண!� அக படா தறிவா=!" 

 

ப�தினி: 

''கணவேர, இ�த( 6ண(ேக ேடேனா? 

வா=ைம ெசா�ேன�, வைள�4 ெகா? Y�! 

 

வாணிக� : 
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'வைளேய� உன(6 ; வா=ைம தன(6� 

வைளேய�!" 630 

 

ப�தினி: 

''உ�ெபய� வைளயாபதி ெயன� 

ெசா�ல( ேக%ேட�; 

 

வாணிக� : 

"ெச�லX, ெச� ெச�! 

இனி ேப� சி�ைல; எ�ற� ேசவக� 

வ�வா�, வழி பண� த�வா�, ெச� ெச�!'' 

•             * 

ெகா?ைமேயா ெகா?ைம!6ல�தி�, க&ணீ� 

ெப�க� சி�தி, ஒ�4ைண யி�றி, 

க%*ய -ைட>ட� ைகவைள >ைட�ேத 

உலக ெவ: ��, உ;ேள 4ற-�, 

எA-யி�(6� இைறவ னான 

ஒ�வ� அ��� உட�ெகா& ட�ேற 640 

 

மைனைய நீ�4 வழிநட� தனேள! 

வாணிக� ேசவக� வழ+கிய பண�ைத( 

க%?ட� ம:�4� ச%ெடன� ெச�றா;. 

க�ைண� ெத=வ� கா(6 ெம�ேற 

அ�ைள ந�பி இ�ளிேல மைற�தா;. 

கால!� உல6+ கல+கி நி�றன ! 

ேமான மாக வானக� திைக�4� 

தாரைக மி0(கி� *தாைரகா% *யேத! 

 

12. 12. 12. 12. அ�தாி த�திர"அ�தாி த�திர"அ�தாி த�திர"அ�தாி த�திர"    

 

ப�தினி� ெத=வ� ப%ெடன� ெச�ற4�, 

அ�ேப, அரேச, இ�ேப!" ெய�:ட� 650 
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அ�தாி கணவைன அ;ளி யைண�தா;! 

ெகாLசி( 6லாவி( 6ளி�ெமாழி ேபசி, 

இனிநா� 4= ேபா� இ�திர ேபாக�; 

கண(க� ெசா�ன4 கண(கா= நட(6�. 

இர&? மாத� இ��4 பி�ேன 

ெதாழிE( காக� ெதாைலெச� E+க;; 

தி��பி வ�த4� ேசைய( கா&Y�! 

அவ� ெபய� 'அழக�' ஆ6க!" ெவ�றா;. 

பி;ைள பிற�த4� ெபய�ைவ� தி?ேவா�; 

அ ப� ெபயரா� '� ப� ெச%* 660 

 

என ெபய� ைவ ேப�" எ�ற4� அ�தாி, 

ச"ேற பிண+கி� த�மன� ெப"றா;. 

இ�வ�� இ ப* யி��: நாளி�, 

ம��4வ�, "அ�தாி க��தாி� தா "ெளன 

அக�திய� ேதைரய� மிக�த� வி��த� 

ெபா��தமா=� ெசா�2 ெபா�மல� ெப"றா�. 

ெச%* மகிC�4, ேச*ய� ம��4வ� 

உறவின� தம(6ந� E�தர வி%?, 

ம+கல+ Jறி, மைனவிைய  பிாி�4, 

க ப2 ேலறி( கடார� ெச�றா�. 670 

 

அ4!த" சா�த� !4ெப� மைனயி�, 

இ%ட ப*ேய ெகா%ட ம*�தா�. 

[*]வயாெவன� ெசா�2 வLச( கர-ட� 

அ�தாி >;ேள அட+கியி��தா;. 

ம��4வ� வ�தா�, ம��4வ� ெச�றா�. 

கண(க� வ�தா�, கண(க� ெச�றா�. 

காைச( ெகா�4� ஆைச( க@6க;, 

!க�4தி ேபசி !*�ைச யவிC ேபா�, 
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இ��தா� ம�ைத, இ�ேற� நி�ைத; 

க&டேபா4 ைக6வி� ெத? ப�; 680 

 

காணாத ேபா4 க�ைல ெய? ப�; 

சா4 ேபாேல Pதியி" கா&பா�, 

உ;ேள வி%டா" ெகா;ைள ய* பா�; 

நா(கி ெலா�: நைடயி ெலா�: 

க&ணி ெலா�: க��தி ெலா�: 

ெகா&டவ� சா�த� 6�பலா னாேர! 

--------- 

[*]வயா: க� ப வ��த� 

 

அ�தாி( கிவேர ம�திர ரானா�. 

ப�4 மாத� ப4+கி யி��4, 

இ? பி� எ�த( க? �மி� லாம�, 

ெபறாத பி;ைள ெப"றா; அவேள ! 690 

 

மல* வயி"றி� வ�த4 மகெவ�, 

உறவின� விய�தா�! உ&ைம யாெதனி�, 

(மன�தி 0;ேள மைறவா=( ெகா;க; 

வாைய� திற�தா� வ�வ4 வசேவ!) 

'ஆ, 6வா' எ�ேற அ�தாி ம*யி� 

தவ@+ 6ழ�ைத சா�த� 6ழ�ைதேய ; 

ேவைச ெப": வி"ற 6ழ�ைதேய! 

 

13. 13. 13. 13. அழக�அழக�அழக�அழக�    

 

அழக� எ�0� அ�த� ேசைய� 

தடவி� தடவி� தா+கி� தா+கி� 

ெச�வ� ெச�(6ட� சீ�பல ெச=4, 700 
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சா�த� வழிேய தா=வள�� தாேள! 

வள��த ெகா@+கடா மா�பிேல பா>� 

கைதேபா�, அ�த( கடாய0� ெப��4� 

தாைய எதி� ப4� த�ைதைய ைவவ4�, 

ேபா"றிய P%ைட  ெபா%ட ல* ப4�, 

த*�தன மாக( 6* ப4� அ* ப4� 

ேவைசய� ேச"றி� வி@வ4 மாக� 

ச6னி ேபா�ற சா�த� சீடனா= 

வள��தா�; கைதைய வள��ெத� பயேன? 

நில�தி" ேக"ற நீைர  ேபாேல 710 

 

6ல�தி" ேக"ற 6ணம4 மாேம! 

மக�வ� தாெனன மகிC�த வணிக0�, 

அழிநைட க&?, "நீ யா�மக " ென�ேற 

வாைய மீறி வா��ைத ேபசி 

அ�தாி பிண(ைக� ச�தத� ெப"றா�. 

ெச�வ+ கைரய� சீ�ைம கைரய( 

6ல ெபய� 6ைறய( 6&?ணி� சா�த� 

ெகா%ட ம*(க( ேகாப!� தாப!�, 

வாCைவ� சி�திர வைதெசய,வாணிக� 

கவைல ேமா4+ கட2� MCகி, 720 

 

"விைன பய�விைன பய� விைன பய�" எ�ேற 

தைலயி ல*�4� ச+கட  ப%?, 

!க!� வா*, அக!� வா*, 

உடE� வா*, உயி� பிண மானா�. 

இைடயிைட ப�தினி எ&ண!� வ�ேம. 

ஆயி0�, சா�த� ேபயி0� ெகா*ய�; 

பழிபல Jறி  பைகைய� T&*, 

அ�தாி >டேன அ�தந� லண+ைக� 

T"றினா�.அ�த� Tயளி� கைதெய�? 
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14. 14. 14. 14. காளி ேகாயி�காளி ேகாயி�காளி ேகாயி�காளி ேகாயி�    

 

காாி�; Oழ( கா%*E� வய2E�, 730 

வழிைய� தடவி, மலர* ேநாவ 

நட�4 நட�4 நைட>� தள��4, 

காE+ க?(க( கசிவிழி ேசார, 

உைறவிட� ேத* உ�தம ப�தினி, 

க&டா; ஒ�சி: காளி ேகாயிேல! 

"அ பா டாெவ� றா+ேக வி@�தா;; 

அ�மா ேதவி, அநாைத( க�ளா=! 

உலக� எ�ைன உதறி� த;ள, 

உ�னிட� வ�ேத�, உலகநா யகிேய! 

உ�மக; இனிநா�...எ�ைன( கா பா=, 740 

 

கதிேவ றி�ைல.. காளிஓ� காளி ! 

உடE� தள��ேத�, உ;ள� உைட�ேத�; 

மன!+ கச�த4, வாC-� �ளி�த4, 

இனியா� இ��ெத�? இைறவி, இைறவி! 

இ ப* ேயெயைன இைணய* ேச� பா=; 

இ�ேற� உ�ைக யில6� வாளா�, 

அ:�ெதைன  ப2யா= அளி ேப� உ:தி! 

எ�ைன  ேபாேல இ�ெனா� சீவைன  

ெப"ெற�? அ4-� பிறவி( கட2� 

PC�4 விைன பய� OC�4 தவி பேத�? 750 

 

பிற�த4 ேபா4�, ெப"றவ; அ�ேற 

இற�தா;; கணவ0� 4ற�தா�! கனெவன 

மற�ேத� அைன�4�; வ��திய க&ணீ� 

ெசாாி�ேத�; உ�ன*, பிாி�தினி வாேழ�! 

அ�மா, உலைக ஆF� அ�ேள, 
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அத�ம  பைகவைர அழி(6+ கனேல, 

த�ம சீலைர� தா+6� �னேல! 

அபய� த�ெதைன ஆ&?ெகா;! இ�ேற�, 

உபயபா த�தி� ஊ":ேவ� இர�த�; 

க�ைண� தாேய, கைட(க& பாரா=!" 760 

 

எ�: ப�தினி இைறLசி யிைறLசி, 

ெசா�Eநிைன �Lேசா��4க&ணய��தா;! 

அ�த( கரண� அட+கி >ற+6� 

அைமதியி�, அ�ைன அவF% �6�4 

கனவா= நி�:,"கா ேப�! கல+ேக�! 

காைல இ+ெகா� க�ைண( கிழவி 

வ�வா; ; �கைல� த�வா; ; உன(கினி 

நலேம!" ெய�: நவி�:ல க�ைன 

மைறதE�, ப�தினி மல�விழி திற�ேத 

தி?(கி% ெட@�தா;! 'ெத=வ� தாேய, 770 

 

உ�சர& உ�சர&, உ�ன�; 4ைண' ெயன( 

காளிைய வண+கி( கட��ாி� தாேள! 

 

15. 15. 15. 15. ந�ல காைலந�ல காைலந�ல காைலந�ல காைல    

 

ம�த மா�த� வ�த4 ெகாLசி, 

மலாி� இனிய மண!� வ�த4. 

ெகா(ெகா( ேகாெவன( ேகாழிக; Jவின; 

சிவசிவ ெவ�: சிAெவன  பற�4, 

காைல  �%க; களி �ட� பா*ன; 

கிழ(6 ெவF�த4; கிள�ெபா� ைகயா� 

அ�ண ��தாி அைமதி Jறினா;. 

ேந": நட�த நிகC�சி ெய�லா� 780 
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கனெவன ஒ4(கி( க"�ள ப�தினி, 

அLசா� 4ணி-ட� அகில உலைக� 

�"றி ேநா(கி� "��தா�ம நாத� 

கால*� Tசியி( காசினி " ெய�றா;; 

அவன� ளா6� அ�ைனைய� தவிர 

ம"ெறலா நிைன ைப> மற�4 4ற�4, 

!�0ள 6ள�தி� !@(6  ேபா%டா;. 

ஆ+ேக, 

6!த+ 6வி�4,ெகா@�தீ� �ட�ேபா� 

கமல� விாி�4 கனிநைக �ாிய( 

க&டா;! காைல( கதி�க; இற+கி  790 

 

�னித  �னைல  ெபா�மய மா(க( 

க&டா;; அ�த( கனக( கா%சிைய 

ெவ&ணைக �ாி�4� ெச�நைக �ாி�4�, 

ஒளிைய  ப�கி உ;ள+ 6வி�4�, 

அழ6ட� மண!� அளி�4�, �"றி  

பா?� வ&?க; ப�6ேத னீ�4�, 

வா? ம%?� வாCவா+6 வா@� 

கவைலயி� லாத கமல+ கைளேய 

பா��4 வாCவி� பயைன யறி�தா;! 

"I(களி" ��னைக �ாி>� ச(தி, 800 

 

கனிகளி" �ைவைய( கா%?� ச(தி, 

பறைவக ளாக  பா?� ச(தி, 

உயி�(6யி ராக உலா-� ச(தி, 

உலெகலா+ ேகாயி Eைடயசி" ச(தி, 

எ�ைன>+ கா பா; " எ�: நிைன�4, 

ேதவி !�ேன தியானL ெச=4, 

தாேய, இனிெயைன� தா+6வ 4�பர� " 

எ�றா;! ஆ+ேக நி�றா; யாேர? 
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16. 16. 16. 16. க�ைண! கிழவிக�ைண! கிழவிக�ைண! கிழவிக�ைண! கிழவி    

 

ெவ;Fைட தாி�த ஒ;ளிய உ�வின;, 

இளைம ெபா2> !4ைம( ேகால�, 810 

 

அறிெவாளி P�� அ�%�ட� விழியா;, 

ப�மல� வன�ேபா" ��னைக� ெசAவா=, 

க�ைண ெபாழி>+ கனிெமாழி� ெச�வி, 

ஊெரலா� ேபா":� உ�தமி, 

ஔைவ ெய�0� ெசAவிய; அவேள! 

க&ட4� ப�தினி, 'காளி ய�ைன 

கனவி" கா%*ய க�ைண( கிழவி 

இவேள' ெய� றவ; இைணய* பணி�தா; ; 

"அ�மா, உ�ைன அறி�ேத� ; இனி>� 

வா%ட� தீ�வா=; வாபி� ேப�ேவா� 820 

 

எ�ற� �டேன இ%?� ெச�:, 

"மகேள, இ+ேக �கமா யி� "ெவன� 

த�மைன( 6;ேள தய-டனம��தி, 

பா�பழ� த�4 பசிைய� தணி�தபி�, 

ப�தினி ப%ட பாிபவ+ ேக%டா;: 

 

ப�தினி : 

 

"ெத=வ� தாேய, தி(கிேல� எ�ைன 

மக;ேபா� ஏ":  �கல�; அ�னா=! 

ம4ைரேவ ளாள� மரபி Eதி�ேத�; 

பிற�த4� தாைய  பிாி�ேத�; எ�ைத 

சிவ!� தமி@L ெசழி(க  �க%*, 830 
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எ�ைன வள��தா�; த�ைன யறி�த 

I��கா� ந&ப� ெபா�மி6 ெச�வ� 

வயிரவா ணிக�(6 மைனவியா Q�தா�. 

கணவ �டேன க��ெதா�மி�4 

வா@ நாளி�, வ�பைக ெகா&ட 

M�தா; ெபாறாைம M%*ய தீயா�, 

சாதி� ெச�(6 தைல(6ேம ேலறி( 

க�-: ெம�ைன( க�ைணயி� கணவ� 

ெத�வி� வி?�தா� ; அ�ைள ந�பி 

உலைக ெவ:�ேத�, உடைல ெவ:�ேத�; 840 

 

தனிவழி நட�ேத� ; பனியி� ளிரவி� 

கா�க; ஓ=�4 காளி ேகாயி2" 

கைள � நீ+கி( க&ணீ� வி%?, நீ 

இர+கா யாகி� இற ேப� " எ�: 

கதறிய வாேற க&N� அய��ேத�; 

எ�தா= கனவி� என(க�; �ாி�தா;; 

அவேள ஒளைவயா= ஆ&?ெகா&டாேள! 

எ�கைத யி4ேவ; இனிெதைன( கா�த 

உ+கைத ெசா�Eதி�! உலகி� இனியா� 

வா@� வைக>� வ@�4தி�; தா>� 850 

 

அ�%ெப�+ 6�-� ஆவி� நீேர !" 

 

17. 17. 17. 17. ஒளைவ ெபா�ெமாழிஒளைவ ெபா�ெமாழிஒளைவ ெபா�ெமாழிஒளைவ ெபா�ெமாழி    

 

"உ�கைத, உ;ள� உ�(6ெத� மகேள! 

ப%?  ப%?� �%ெடாளி P�� 

ெபா�ேபா லானெத� ெபா:ைம வாCேவ! 

காளி 6*யி4, கவி�ெப�+ கிராம�; 

சாைல>L ேசாைல>L ச�தி ர+கF�, 
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மல�கனி வன+கF� வள�ெபற ஓ+6�, 

ெபா�னி( கைரயி" ெபா2>மிA [ேர ! 

இ+ேக ெச�வ� ஏக ப ெர�0� 

உ�தம� மகளா= உதி�4 வள��ேத�. 860 

 

வய4 வ�த4� வE(க%டாயமா= 

மாம� மகைன மண��ாிவி�4� 

த�ைத யிற�தா�; வ�த கணவ� 

என(ேகா� மகைள Q�தா� ; பிற6 

ேவைச ெயா��தியி� ஆைச ப"றி, 

உடEL ெச�வ!� உயி�� இழ�தா�. 

அ�ைம  ெப&ைண அ��ட� வள��ேத�; 

வய4 வ�த4� வா=�த கணவைன( 

J* வாC�4 6ழ�ைத>� ெப"றா;; 

ஒ�நா;, 

அர- க*�ெத� ஆயிைழ யிற�தா;; 870 

 

தாயிலா( 6ைழ�ைத>� தவறிய த�ேதா 

உடE� உ;ள!� உைட�தன ; யா0� 

ெச�4  பிைழ�ேத�; ெசா�4� �கெமலா� 

4றவிக% ெக�ேற 4ற�ேத� !":�. 

உலகி� இய���, உட2� இய���, 

மா�த� இய���, வாCவி� இய���, 

அறி�ேத�; க&!� அ0பவ+ க&ேட�; 

பிறவி( கட2" ெப��4ய ரைட�ேத�; 

பிற�தவ ெர�லா� இற�4ம& ணா6� 

உ&ைம> மறி�ேத� ; உ=வழி ெசா�E� 880 

 

ஞான 6�ைவ நாெடலா� ேத*ேன�; 

பிர(ஞான ெர�0� பி(6ைவ( க&ேட�; 

அவர* பணி�ேத�; அ��ட� ெபாியா�, 
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��த� 4ற-�, ேபாதி ச�4வ� 

அ�ளிய ெசா�E�, அறெநறி� சார!� 

!ைற!ைற விள(கி, !�ேன விைள�த 

ேவதைன ேபாக� சாதன� த�தா�; 

அறவண வ*கைள ய*பணி� தா+ேக 

மணிேம கைலெயன மாதவL ெச=ேத�; 

அத�பி� காLசி( க�ேக நி�ற 890 

 

ஆாியா+ கைனக; அம��த ப;ளியி�, 

6�த6� தெர0+ 6�வ* ப"றி( 

ெகா�லா ெநறிைய( ேகாதற  பயி�ேற�; 

விைனகைள >தி��4 வி?தைல யைட>�, 

ப(6வ ந�6� �(கில� தியான� 

ெச=ேத�; அைமதி ேச��தபி� இ�0�, 

த�4வ ஞான� தாக� T&ட 

ேவதா� திகளி� ேமதாவி ெய�ற 

Iரணா ன�தாி� ெபா�ன* வண+கி, 

அகமா�ம ஞான� அைம-ற( ேக%ேட�; 900 

 

அத�பி� சித�பர� அைட�ேத� மாேத! 

சி�சபா நாத� தி��ச� நிதியி� 

நி�ற -டேன நி�மதி க&ேட�! 

சி�தா� த�தி� சிர ெபா�; க&ட 

சிவ6� நாத� ேசவ* பணி�4, 

சிவஞான ேபாத� ெத;Fைர ேக%ேட�; 

ெபா=�மய( ெகாழிய ெம=யறி� 4=�ேத�; 

அக�4� �ற�4�, அறெநறி ெய�லா� 

த�0% ெகா&ட தனி ெப�L ைசவ�, 

சாிைய கிாிைய சாதன+ கா%* 910 

 

உ;ள+ 6வி>� ேயாக� த�4, 
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சீவ� ��த சிவமய மா6� 

உ&ைமயி� பறிைவ >ண��4� ைசவ�, 

பதிப� பாச  பா�ைமைய விள(கி, 

!�மல மாைய !"றிE� மக�:, 

Tய -யி�சிவ ேநய+ ெகா&?, 

பா@� பிறவி  பட�விைன நீ(கி 

வா@� வைகைய வ@�தி?L ைசவ� 

கா%*ய வழிேய கல(கற நி�ேற�! 

இனிெயா� ேத%ட� இ�ைலெய� கிளிேய!" 920 

 

ப�தினி 

 

அறிவறி� 4&ைம ய0பவ+ க&X�, 

கதிெயன( கீ�த க�ைண� தாேய, 

உலைக உ;ள� தறி�4 4ற�தீ�; 

ைசவ� ெபௗ�த� சமண மாதிய 

ப�மத� ெதளி�தீ�, எ�மய( ெகாழி Y�; 

பவெநறி தவி�(க� சிவெநறி நி�றீ�; 

ேவ: சமய ெவ: �ம( 6&ேடா? 

பலவா� சமய( கலா�வள� உலகி�, 

கலக மி�றி( கல�4 வாழ  

ெபா4ெநறி கா%?� �&ணிய  �லவ� 930 

 

எ ப* யி� பா� என(கிய� Yேர !" 

 

ஒளைவ 

 

'உயி�(6யி ரான ஒ�ெபா�; உண�வி� 

ஊ�றி யா+6மA -&ைமேய காN�, 

வி�தக� வி� � ெவ: ப" றி� பா�; 

அவரவ� ப(6வ� அறி�4 பழகி, 
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எதிE� ஒ%டா தி� பா� அவேர ; 

இைச>� உலேகா� வைச>� ெபா:�4� 

சமநிைல தா+கி� த�னல மி�றி, 

ந�லன நிைன�4, ந�லன ெசா�2, 

ந�லன ெச=வா�, அ�லன நீ பா�; 940 

 

ஐ�4:  பட(6� ஆைம ேபாேல, 

ெபாறி�லனட(கி அறிவா யி��ேத 

உ;Fைற� 4லகி� உலாவி? வாேர! 

ஆவி யாகி>� ஆ:க; பா=�4�, 

6ைறநிைற ய"ற திைரகட� ேபா�வா�; 

ப�மணி( கயிெறன  பா�வைக ெய�லா� 

ஒ�றி" ேகா�4 நி�றைத யறிவா�; 

அள-ட� அ��தி. அள-ட� உற+கி, 

அள-ட� ேபசி, அள-ட� ஆ"றி, 

உ%�ற� Tயரா=( க"பைன வில(கி 950 

 

ெம=வழி வாCவா� ேமலவ� 

ெபா4நிைல க&ட �&ணிய� தாேம!" 

 

ப�தினி 

 

"எ�மத� தி"6L ச�மத மான 

ெபா4நிைல வாC(ைக இ4ெவன( க&ேட�! 

எ�னிைல >ண��தீ�; என(ெகா� வழிைய( 

6றி Y�, ெத=வ!+ 6�-நீ� தாேய!' 

 

ஒளைவ 

 

''அறி-� அ�F� ஆ"றE� ஓ+கிய 

ெச�தமிC( 6ல�தி� வ�தI+ ெகா*ேய! 
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தாளா&ைம மி(க ேவளா& மணிேய, 

மைனவியி� கடைமைய மன!ற� ெச=தா=; 960 

 

மாச: மணிெயன மக ேப ெற=தி, 

மக0ட� என4 மக;ேபா 2� பா=; 

இழ�த மகைள இ�ேற ெப"ேற�; 

ஒ�மக 0டேன உவ�4நீ பி�0� 

ப":: வாCைவ  ப"றா ெத�:�, 

அவவழி நீ+கி� தவவழி ேச��4, 

சிவசி� தைன>�, சீவகா �&ய!�, 

க�வி  பயி"சி>+ க"றத� பயைன( 

காN� பயி"சி>�. கா%சி !னிவ� 

ெதா&?+ ெகா&? 4களற வாC�ெத� 970 

 

ெகா;ைக( ேக"ற ெகா;கல மாகி 

ெப&Nல கி"6  ெப��பணி ெச=4, 

நீ? வாCவா=, [#] Jட2� விள(ேக !” 

--- 

[#] Jட�: ம4ைர 

 

ப�தினி 

 

"வாCவினி இைலெயன வ��திய ெவன(6, 

வாC-�, வா@� வழி>� ஆனீ� ! 

தாயி0� ெபாிய தயேவ ேபா"றி! 

ேசயி0L சிறிேய�, தி(கிேல�.அநாைத, 

கவைல  �ய2� க?ைமயா� இைள�ேத�; 

எ�ைன>� வி�தீ� அ�ைனQ� ேபா"றி! 

உ�ம* வி%*னி ஒ��க E&ேடா? 980 
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உ;ள!� உயி�� உயிாி� வாC-�, 

உம(ேக த�ேத�, உ�வி�  பா6க! 

6�ேவ சரண�, அ�ேள ேபா"றி!" 

எ�ற* ப"றி இ�விழி பனி ப 

வண+கிய மகைள வாாி யைண�4. 

வாC�தி ஔைவ மகிC-ட� ேபணி, 

ஒAெவா� நாF� திAவிய ஞான 

வி��திைன ய��தி  ெப��தைய >டேன 

கா�தா; ப�தினி, களி�தா; மாேதா! 

 

18. 18. 18. 18. உ	தம�உ	தம�உ	தம�உ	தம�    

 

நிைறமா த�தி" ெபாைறமி6 ப�தினி, 990 

 

அரதன� ேபாேலா� ஆ&மக P�றா;! 

சா�ேறா� எ�: சா"றிந� ஒளைவ, 

உ�தம� என ெபய� உதவிய� பிைச�தா;! 

Aெவா� நாF� ெசAவிய னாகி, 

ளைமயி" ெபாியைன யில(கி னா�மகேன! 

தாமைர !க!� தழெலன  ெபா2-�, 

அறி- கனE� அக�ற க&N�, 

ம+கல !:வE�, ம4ரந� ெமாழி>�, 

தி+களி� சா�த!�, தினகர� ேபால( 

கடைம கா(6� கல+கா -:தி>�, 1000 

 

சி+க� ேபா�ற தி&மன Pர!�, 

த+க ேமனி>� தளரா P:�, 

தீய� அL�� திற0� Tய 

ேநய� வி��� ேந�ைம>�, ெத=வ 

மாதவ� !�ேன வண(க!�, பணி-� 

ெபா4நல வி� ப!� �4 �4( கைலகைள( 
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க"6 !ய"சி>+ க"றந� லட(க!� 

+க ெசறி�தத� மகைன� தின�தின+ க&?, 

'ெபாிேயா�' எ�: ெப"றவ; மகிC�தா;! 

'அாிேயா�' எ�:ந� ஆ�றவ� ேபா"றினா�; 1010 

 

ஊெரலா� 'உ�தம�, உ�தம ென�ேற 

�கC�4 ேபச  �த�வ� வள��தா�! 

ஊ��ேதா ழ�ட� உ�தம� ஒ�நா;, 

J* ஆ*( 6லா-� ேபா4, 

"எ�ைத இ ப*; எ�ைத இ ப*" 

எ�ெறாA ெவா�வ�� இய�பிய பிற6, 

"த�ைத யறியா� தனயனி� -�தம�" 

எ�ெறா� ைபய� இகC�தைத( ேக%ேட 

தா+கா உ�தம� தாயிட� ஓ*, 

"எ�தா=, எ�ைத எவெர+?" ெக�றா�. 1020 

 

மல�!க� ��+கி, வா%க& கல+கி, 

விசனநீ� ெதளி(க வி�மிட M��, 

பழவிைன நிைன�4  ப�தினி ெசா�வா;: 

"மகேன! உ�ைத வயிர வாணிக� , 

I��கா�� ெச�வ�; �&ணிய வாCவின�; 

ம4ைரயி� எ�ைன மண�4 வ�4 

பிாியமா யி��தா� ; பிாிவிைன ெச=ய 

!ைன�தா; அவர4 M�த மைனவிேய. 

"நா+க; ெச%*, நீ+க; !த2யா� 

எ�: ேபசி எ�ைன>� ஏசி, 1030 

 

P%ைட வி%? ெவளிேய" றிடேவ, 

இ+ேக வ�ேத� ; இ�தந� ல�ைனேய 

'மகேள' எ�ெற� �கேல யானா�; 
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இ�த உலகி� இவேர நம(6� 

ெசா�த!� 4ைண>� Tயக� மகேன!' 

 

உ�தம� 

 

அநீதிைய� தா+ேக�, அ�மா விைடதா! 

த�ைத( ெக�ைன� தனயென� ேறாதி, 

சாதி  பி�த� தணிய  ேபசி, 

மா&�ட� உ�ைன மதி(க� ெச=ேவ�; 

ெப"றவ F(6  பி;ைள ெச=>� 1040 

 

கடனி4 தாேய, க%டைள யி?வா=!" 

 

ப�தினி 

 

"அ பா, உ�ைன அ�தாி க&டா�, 

சாப� ைவ பா;; சா�தைன� T&* 

அடாதன ெச=வா;; ஆப�தா6�! 

அட(கமா யி� ேபா� அ�ைம� ேசேய!' 

 

உ�தம� 

"அ�ச�தாேல அட(கமா யி��த� 

ேப*� தனெமன  ெபாியா� ெசா�வ�. 

அ�மா ெநLசி� ஆ&ைம 4*�4  

'ேபாேபா, நீதிைய  �க�:ெவ� எ0ேம! 

Pர0� மகெனன விள+க( கா%?ேவ�! 1050 

 

எ�ைன எதிாிக; எதி��தா�, அ�த 

ஊெரலா+ J%*  ேபாிைக ய*�4� 

உ&ைமேய ெவ�ல உபாயL ெச=ேவ�; 
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உாிைம நா%?ேவ�; உட� விைட த�4ந� 

ஆசி Jறி அ�னா= அ0 'ெபன 

மா�ைப� த%* ைம�த� ேபசE�, 

ப�தினி ஒளைவைய  பணி-ட� ேக%டா;: 

"ெச�: வ�க ெசய�ெப: ைம�த� 

எ�: !தியா; இய�பிட, உவ�தா;! 

தா>� ஒளைவ>� த�4த� ஆசி, 1060 

 

"தீரேன,ெச�: ெசய !ட�வா"ெவன, 

வண+கி ெய@�4 ம�திரL ெச�: 

காளிைய  ேபா"றிந� ேவைளயி� உ�தம� 

I��கா �(6  ேபா�தன� மாேதா! 

 

19. 19. 19. 19. அ�ேதா ெச�வ"அ�ேதா ெச�வ"அ�ேதா ெச�வ"அ�ேதா ெச�வ"!!!!    

 

இத"6 !�ேப, எத"6� உதவா 

ேவைச மக�ெச= ேமாசெம� ெசா�ேவ�? 

க ப ேலறி( கடைல >@4, 

திரவிய+ ெகா&? தி��பிய வாணிக�, 

Pெடலா+ ெகா;ைள( காெடன( க&டா�! 

அ�தாி சEைகயி� ஆதர� ெப"ற 1070 

 

சா�த� P%ைட� த�வச  ப?�தி, 

ேவைச( கீ�தA ேவைச மக0ட� 

ெகா%ட ம*(க( 6றிைவ� தாேன! 

ேவைச அ�2>� விைரவா= அ�த� 

ெச%* P%ைட  ெபா%ட ல*(க 

மகைன� T&* மாயL ெச=தா;; 

பாதி� ெசா�4  பர�ைத(கானைத( 

க&ட ெச%* ைகதைல ைவ�தா�. 

"பா? ப%?� ேத*ய ெச�வ� 
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ஆ&?( கண(கா= அைல>ட னைல�ேத 1080 

 

4ைற4ைற ெச�:, ேசா�வற !ய�: 

ேவ�(க ேவ�(க� ேச��த ெச�வ�, 

ப%ட  பக2" பாதக� தி�ட� 

வாாி� ெச�ல வ�த4 விதிேய ! 

ஆ(கE மாிேத, கா(கE மாிேத, 

நீ�தE மாிேத நிைலயிலா� ெச�வ�, 

அ�சேம கல�த 4�சமாL ெச�வ�, 

எ�சி" ைகயா� ஈேயா% டாம�, 

வாைய( க%* வயி"ைற( க%*� 

ேச��4( க�மிக; சிைறயி?L ெச�வ�, 1090 

 

ெச�(6� வLச!� ெப�(6L ெச�வ�, 

தீ(கைண தனி0� தீயெவ+ காம 

ேநா=(கைண( கிைரயா= ஆ(கீ?L ெச�வ�! 

அ�ேதா, ெச�வ� அைட�தவ� ைவ�4  

I%*  I%*  Iத+ கா(க, 

இன�த� தி�ட��, இர-� தி�ட�+ 

ெகா;ைள ய*(க( J�தி>� வழ(6� 

ெவ;ள� ேபாேல அ;ளி� ெச�ல, 

ஆைள ெவ:ைம ஆ(6வ ெத�ேன! 

தா0� வாழ� த�னவ� வாழ 1100 

 

உல6� வாழ உ;ளா��4தவி� 

சீாிய ந�லறL ெச=4 மகிCவேத 

ெபா�ைள  பைட�த ெபா�ளா 6�ேம! 

இ�தைன நாF� எ�தைன ந�லற� 

இய"றிேன�; இ�0� எLசிய ெபா�ைள 

அ;ளி ய;ளி அறவிைன ெச=திேல�; 

��2ய சா�த� �6�ெத� P%*� 

ஆைச  ெபா�ைள ேவைச( கீய 
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வி%ேட�; எைன ேபா� விழல0� உ&ேடா? 

அேயா(கிய  பதாி� அழிவிைன யாேல 1110 

 

அ�தாி ெக%டா; ; அழக� எ�: 

த� ேவைச மகைன வி"றா னி+ேக! 

ெவ%க( ேக%ைட விள�ப-� ேபாேமா?" 

எ�: ெச%* ஏமா� தய��தா�! 

இ�0� நட�தைத இய�ப( ேக&ேமா : 

 

20. 20. 20. 20. ேவைசயி� ேமாச"ேவைசயி� ேமாச"ேவைசயி� ேமாச"ேவைசயி� ேமாச"    

 

விைலமக; விாி�த வைல ப? சா�த� 

ெகா;ைள ய*�4( ெகா?�ெபா� ளீ�தா� ; 

ேபா(கிட மி�லா� சா(கைட  �@ ேபா�, 

காம� ேச"றி" க&ணிழ� 4ழ�:, 

ெம=> மிைள�4( ைக> மிைள�4, 1120 

 

மன! மிைள�4� தன! மிைள�4� 

ேத=�4 ேத=�4 ேதவா+ காகி, 

ஓ=�4 ேபானா� ! ...உடேன ேவைச 

அ�தாி பிைழ ைப அ�தர மா(கி, 

த�மக� அழகைன� த�திர மாக( 

J%* யிரவி� ஓ%ட ெம?�தா;! 

உ&ைம யறி�தA [ெரலாL சிாி(க, 

வாணிக� ெவ%கி வா=வி%டலறி, 

சா�தL ெச%*ைய� தகேவ ெயா:�தா�. 

��தி வ�த ெபா=மன� சா�த�, 1130 

 

�ல�பி� தீயி" �@ெவன� 4*�தா�; 

"ேமனி மி0(கி, Pதி �":� 

விைலமக;, எ�ைன( ெகாைலெச= தாேள! 
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அழ6  ேபயவ;, அக ப%டாைர( 

கச(கி  பிழி>+ காம வர(கி! 

க&வைல Pசி( க��ைத  பி*�4  

��னைக� T&*ைல  ேபா%*@� த@�4� 

வLச ெநLச� சLசல ேமாகினி! 

ஆடE� பாடE� அழ6+ கா%*, 

ஆைச ^%?� ேவைச  பிசா�! 1140 

 

க�சவிC ெகா+ைகயா� 4�ச மாமிச 

ந��( கனிைய நய!ட� ஊ%*  

ெபா�னா� அள�4 �ண��சிைய� த�4, 

ேபாக ெம�0� ெபா=�மய( ேக"றி, 

ஆைள  பி�தா= அ*�4  பறி�தபி� 

ச�தியி ேலா%?� சாகச( க;ளி! 

ெகா�� ெகா�பா=( 6தி(6+ 6ர+ெகன� 

ெச�வ� ெச�வரா=� தின�தின� திாி>� 

ெவ%க+ ெக%ட ேவதைன  Iதைன ! 

ேவைசைய ந�பி ேமாசமா ேனேன! 1150 

 

வா+6ேவ� பழி"ெயன வ��திய சா�த�, 

வயிரவா ணிகனிட� ம�னி  பிைறLசி, 

அ�2ைய� ேத*( ெகா�லேவ ெச�றா�; 

ெகா�றா�; அவ0+ ெகாைல>& *ற�தா�. 

அழக0 மைற�தா�. அேத கைத� ��(க�. 

ஆ%? ம%?� ஆ* _Lசலா=( 

கா%?� ேவைசைய( களிநைக பக%*, 

வLசைன ேநய� வள!ற ந*�4, 

வ�தைத  ப"றி வாCைவ( ெக?�4  

பLைச யா(6� பர�ைதைய ந�பி 1160 

.. 

யாேர வாC�தா�? எவேர �கி�தா�? 

மய+கிய மன�ைத மா"ற- மாேமா? 
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உமிைய( 6"றி உ&ணE மாேமா? 

நீ�தF� பாத நிைற6ட� ேபா�ற 

நிைறமன( க"�� ெபாைற>ட 

ன��� ெகா&ட ந�ல 6லமக Fடேன, 

இ�லற� தா+கேவ ந�லற மா6�! 

எவரா யி� பி0� இ�ெனா� மாைத( 

கனவிேல நிைன�தE+ கல(க� த�ேம! 

ஆ&ெப& க"ேப அற�தி� அ* பைட ; 1170 

 

அதைன மீறி அழிவழி ெச�ற 

சா�த� !*ைவ>�, சா�தைன ந�பிய 

அ�தாி 4யைர>�, அ�தாி வசமா= 

உ�தமி யான ப�தினி( கட-ைள� 

4ர�திய த�ைத 4யர!�, ஊெரலா� 

ேபச( ேக%?  ெபாி4� விய�4, 

ேந�ைம யான நிமி�நைட ெகா&ட 

உ�தம� ஆ+ேக உ&ைம விள(க 

வ�தன� Pர [$] வயமா ெவ�ேவ! 

---- 

[$] வயமா : சி+க�. 

 

21. 21. 21. 21. உ	தம� 4ர உைரஉ	தம� 4ர உைரஉ	தம� 4ர உைரஉ	தம� 4ர உைர    

 

அ�ணைன  ேபா� றந� லழக�, Pர�, 1180 

 

கைள நிர�பிய கனி!க� ெச�வ�! 

அவைன( க&ட4� அ�� தளி��4�, 

பகர ெவா&ணா  பாச ெம@�4�, 

வைளயா வாத !ைளயி0 மி� பதா�, 

"இைளஞ, யா� நீ? எ=திய காாிய� 

யாெதன( ேக%டா� ; ஓதினா� இைளஞ�: 
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உ�தம� 

 

வண(க� ெபாிQ�, ம4ைரயி ேலநீ� 

ப�தினி ெய�0� பதிவி ரைதைய 

மண�4 வ�4, ம+கல மாக( 

6*�தனL ெச=தீ�; 6*ைய( ெக?(6� 1190 

 

ஒ�வ� OC�சியா� ஒ��தி T&டேவ, 

க�-" றி��த த�மப� தினிைய 

விர%*ய*�தீ�, ேவளா ள�6ல 

மாணி(க மான மாதா! அவைள� 

ெத=வ ச(தி உ=வி� த�ளேவ, 

காளி 6*யி� க�ைண� தவLெச= 

ஒளைவயி� கா பி� அம��ெதைன  ெப"றா;. 

எ�ைதேய, எ�தா= ப�தினி; எ�ைன 

உ�தம� எ�ேற உைர பா;, அறிவா=! 

தாயி� உாிைமைய� தா+கிந� னீதி 1200 

ெசா�ல வ�த Tத� யாேன!'' 

 

வயிர வாணிக� 

 

"எ�ன ெசா�னா=? எ�மக னாநீ ? 

ெவ%க+ ெக%? Pதியி" ெச�ற 

ஒ��தி ெப"ற ஒ�வேன ேபா ேபா! 

ெச%*� சாதியி" ேச�(க மா%ேடா�..." 

 

உ�தம� 

 

எ�ைதேய! ச"ேற சி�ைதெச= தி?P�; 

எ�தா= ப�தினி,இய��ள உ�தமி; 
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Pதியி� அவைள விர%*ய தாேரா? 

தமிழ� அைனவ�� சாிநிக� சமானரா�; 

ஒ�6ல� தவெர0� உ&ைம மற�தீ�; 1210 

 

ெசழியைன  ெப"ற ெச=யேவ ளாளைர� 

தாC- ெச=தீ�; சா�த� OC�சியா� 

M�த தார� ேமாசமா=� T&ட 

ப�தினி வாCைவ  பட(ெகன( ெக?�தீ�. 

பாப �&ணிய� பா��4 நட பேத 

மனித� த�ைம ; மானிட ெர�லா� 

ஓாின� எ�பேத உய��த உண��சி! 

இன�பா ராம� என4 பா%ட� 

ெப&ைண� த�த ெப�ைமைய எ&ணீ� ! 

உ�மக� யாேன ஒ �( ெகா;F�... 1220 

 

வயிர வாணிக; 

 

ஊரா� ஒ பினா�, உ;ள� ஒ பினா�, 

த(க சா%சி த�தா� பா� ேபா�! 

உைனயா� அறிேய�; உதறி� த;ளிய 

ப�தினி !க�ைத>� பாேர�, ேபாேபா!" 

 

உ�தம� 

 

"ேபாகிேற�; உம4 ��தி ெதளி>� 

சா%சி ெகாண�ேவ�, ச�திய� !�ேன 

உ&ைம >ைர ேப�, உண�P� நீ��! 

 

வயிர வாணிக� 

ெகா&?வா ச�%சி, J:நி� க%சி, 

ஊ� பL சாய� உைர பைத( ெகா;ேவா�... 
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22. 22. 22. 22. அ�தாி மனமா5ற"அ�தாி மனமா5ற"அ�தாி மனமா5ற"அ�தாி மனமா5ற"    

 

ேபா2  பி;ைளயா" ேக2( கிடமா= 1230 

ேமாச� ேபான !தியா;, அ�தாி, 

பாிவக+ ெகா&டா;; ப�தினி த�ைன 

நிைன�தா;; யாேதா ெநLசி� ேவதைன 

ெச=யேவ உ�தம� சி:வைன யைழ�4, 

நிகC�தைத( ேக%டா;. அக�ைத மாறி, 

"நாதா, இ�த ந�2ளL ெச�வ� 

உம4 மகேன, உ&ைம அ4ேவ ; 

வய4கா ல�தி�, வா=�த பி;ைளைய 

ஏ"ேபா�; ெச�வ� ஈேவா�" எ�றா;. 

வைளயா பதியா வைள�4 ெகா? பவ�? 1240 

 

அதிக� ேப�� அ�த  பி;ைள 

சா%சி Mல� ச�திய� விள(6க! 

பிற6 நட பைத  ேப�ேவா� பி�ேன 

எ�றE�, அ�தாி எதி��4வா தா* 

வைளயா பதிைய வைள(கE" றாேள ! 

 

23. 23. 23. 23. அபய"அபய"அபய"அபய"    

 

அ(கண� உ�தம� அ�ைனைய( க&டா�! 

வாணிக� வ�� வள��தைத� ெசா�னா�; 

'காளி! நீேய கதிதர ேவ&?�; 

க"�ள ப�தினி கல+க( கா&ைபேயா? 

கணவ0( 6&ைம கா%*ய�;வா=! 1250 

 

எ�: வண+கியA விரவி� உற+கE�, 

காளிகா ேதவி கனவிேல வ�4, 
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"பய படாேத ப�தினி! உ�தம� 

உ�மக� எ�0� உ&ைம விள+6�; 

ஒளைவ வா(கா� ஒAவிய நீதி 

உண��தி>� கணவ� உள�ைத மா":ேவ� 

எ�றி� மா"ற� இய�பி மைற�தா;. 

ேக%டா; ஒளைவ, கிள��சிெகா& ெட@�4, 

ம:நா% காைலேய, மகைள> மகைன>�, 

இ%?( ெகா&? ப%*னL ேச��4, 1260 

ஊ� ெபாி யா�!� உ:திெசா� னாேள! 

 

24.24.24.24.ெவ5றி ெவ5றி ெவ5றி ெவ5றி !!!!    

 

ப%*ன  ெபாியா�, பLசா ய�தா�, 

ம�றி" J* வயிரவா ணிகைன>�, 

மகைன>�, ப�தினி மாைத>�, அ�தாி 

த�ைன>+ ேக%? !�னிகC வறி�தபி�, 

அைவேயா� மதி(6� ஒளைவ ெய@�4, 

அ��� ெசா"க; அ�ளிய ெத�ேன! 

நீதி( கி�ைல சாதி>� வ6 ��; 

நீதிைய உயி�(6 நிகெரன� தா+6� 

தமிழ� தமிழைர� சாதி கா%* 1270 

 

ெவ: ப4� ஒ: ப4� ெவAவிய ெகா?ைம! 

அ�த( ெகா?ைமயா� இ�த  ப�தினி 

ப%ட 4யைர  பா��தவ; யாேன. 

க"6* ேவளா� ெபா"ெகா* இவைள  

பா&* ம4ைரயி� ேவ&* மண�4, 

�காாி� இ�லற� ெபா2-ற நட�திய 

வயிரவா ணிகைர, வLசமி� கணவைர 

இ�த  ப�தினி ஏ"றமா=� ெசா�வா;. 

அவ�மன+ ெக?�தவ� அ�லE" றழி�தா�. 

அழக� எ+ேக? அழகைன  ெப"ற 1280 
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தாசி ெய+ேக? சா�த� எ+ேக? 

கால� �ழ2" கல+கி ெயாழி�தா�! 

ஒழி�த ெதாழிக... உ&ைமைய அறிேவா�: 

காாி�; இரவி� க�(ெகா& *��த 

ப�தினி நட�ெத� பதியி 2��த 

காளி ேகாயிைல( கதிெயன வைட�தா;. 

க&ேட� இ�த( க"�( கனைல! 

எ�மக; ேபாேல எ�மைன ைவ�ேத 

என(6: ஞான� இய�பி( கவைலைய 

மா"றிேன� ; அவF� மகைவ Q�ற4�, 1290 

 

சிவகதி ேசர� தவவிைன ெதாட��தா;. 

உ�தம� உைர�த உ&ைம உ&ைமேய... 

ச�திய மாக� சா"றிேன�, ெபாிQ� !" 

தவ�4ைற ேத��த ச�திய( கிழவி 

ெசா�ன4 ேக%ட4�, 'அ�னேத உ&ைம. 

வயிர வாணிக� மகைன, மைனவிைய 

ஏ": ந�: ேபா":த� ேவ&?�. 

ெசா�4( 6ாியவ� உ�தம� ; அவேன 

ெச%* யாாி� ெச�வ� ச�ததி " 

எ�ேற ெபாிேயா� இர&டற� ெசா�னா�. 1300 

 

ந�ேற!" எ�றா� நகர� தா��. 

வயிர வாணிக� ைவர� வி?�4  

ெபாிQ�, என4 ேபதைம யாேல, 

வ�ப� ெபா=ைய ந�பிய தாேல, 

��தி மய+கி  �ைரெச= தழி�ேத�. 

ப�தினி என4 பா(கிய மைனவி; 

உ�தம� என(ேக உாியந� ைம�த� ! 

ெச�றைத மற ேபா�; ேச��தைத உக ேபா�! 

அழகா �ாிெய0� அழகிய கிராம�, 

ப%*ன( கைடக;, பர�த வாணிக( 1310 
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க ப�க; அைன�4� க&மணி� ெச�வ� 

ஆFக; நாF� அ��� அற!� 

ஆ"றிெய� மரைப  ேபா"றி?� அவேன! 

ப�தினி இனிெய� உ�தம� 4ைணவியா= 

இ�ல� தரசியா= எ�:� வாCகேவ!'' 

இAவைக வணிக� ெசA-ைர ேபசேவ, 

ப�தினி ெய@�4 !�4ைர பக��தா;: 

 

25. 25. 25. 25. ப	தினி வா%	&ைரப	தினி வா%	&ைரப	தினி வா%	&ைரப	தினி வா%	&ைர!!!!    

 

வ&(க� என4 கணவேர வண(க�, 

வண(க�. ெபாிQ�, வா=ைம ெவ�ற4! 

மாச: க"�� ேத�ற  ெபா2�த4! 1320 

 

வைளயா பதி>� வைள�தைத( க&ேட�. 

ெச�வ� த�ைத ெச�வைன ஏ"றா�. 

உ;F� �ற!� உலைக  பா��ேத�; 

மா�த� இய�ைப மன!ற( க&ேட�. 

இ�லற+ க&ேட�... இ�2" ப@�ேத 

4றவற� I&ேட�. அற�வள� ஒளைவ 

எைனயா% ெகா&டா;; இனிெய� வாCைவ 

அவF( கா(கி� சிவபதL ேச�ேவ�! 

ஆதலா" கணவேர, அ�� மகைனேய : 

பிாியமா=  ேபணி உாியந� மரைப 1330 

 

வாைழய* வாைழயா= வாழ� ெச=P�! 

இ�த� ெசா"களா� எ�ைன நிைன Y�: 

உலகி" பிற�த உயி�(6ல� அைன�4�, 

உயி�(6யி ரான ஒ�வ� மயமா�; 

பிற�தவ ெர�லா� சிற�தவ� தாேம! 

ஒ�ெமாழி யாள� ஒ�தா= ம(க; ; 
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தமிழ� அைனவ�� தமிC(6ல மாவா�. 

சாதி வாத� ேபதைம யா6�. 

அ��; காதல� அறவழி யி�லற� 

தா+கி இ�ப� ஓ+கி வாCகேவ! 1340 

 

ஒ�வ�( ெகா�வ� ஒ�ைம >ண�-ட� 

உதவியா= வாCக! உலகி" பிற�தா�, 

உட2" �6�தா�. ஒ�வ�� இ+ேக 

நீ&ட கால� நிைல ப தி�ைல. 

ெதா%*2 2��4 �?கா%*"6 

நட(6� ஊ�வல� நம4 வாCேவ! 

ைடேய நட(6� இ�த வாCைவ  

ெபா=�மா ய�தி" ேபா(கிவி டாம�, 

ெம=வழி நட�4 4=யவ ராகி 

நாNவ நாணி  ேபNவ ேபணி 1350 

 

அ�ேள நிைன�4ந� ல�ேப �ாி�4 

சமய+ கட�த சமரச  ெபா�ளா� 

ச�சிதா ன�த சதாசிவ 6�ைவ� 

சரண� �6�4, சாிைய கிாிைய 

��த ேயாக சி�தியா� ஞான� 

�டெராளி கல�4 �த�தர மான 

சீவ� !�தரா=� ேதவரா= மா�த� 

ம+கல மாக வாழிய மாேதா!'' 1360 

 

வைளயாபதி அகவ� �5றி56வைளயாபதி அகவ� �5றி56வைளயாபதி அகவ� �5றி56வைளயாபதி அகவ� �5றி56    
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