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��ைவ இய�றமி� ேபாதகாசிாியராகிய 

�மாரேவ� �த�யாரவ�க� இய�றிய 

தி�ைலெவ�பாமாைல. & சிவகாமிய�ைம பதிக� 

இைவ ெச�ைன ைஹ"#� எ�%�சகலகலாசாைல& 

தமி�ப�'த� ம----(, ேகாமள�ர�. இராசேகாபால பி�ைளயவ�களா� 

பா�ைவயிடப+, ம-----(, ச. நாகப ெச+'யாெர�பவரா.� 

ெச. /பராயவாசாாி ெய�பவரா.� 

ெச�ைன& த�ைடயா�ேப+ைட ல0மீவிலாச அ3/4#ட&தி� 

பதிபி4கப+டன. 

5வ௵ ஐபசி௴ 

இத� விைல. அணா, 1. 

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

சிவமய�. 

சா�� கவிசா�� கவிசா�� கவிசா�� கவி....    

 

ம�ைர ஜி�லா& ேதவேகா+ைட3 சம"தான� ( /பிரமணிய ஐயரவ�க� 

இய�றிய அ�சீ கழிெந#லாசிாிய வி$�த�அ�சீ கழிெந#லாசிாிய வி$�த�அ�சீ கழிெந#லாசிாிய வி$�த�அ�சீ கழிெந#லாசிாிய வி$�த�....    

 

பா�த9வி வள�தி�ைல ய�பலவாண� �ய&தி� ப�னா :�;, 

ணா�த9வி தழிமாைல வ�,ப,= ேசா�>ெகா: மலரா யா?�, 

ேப�த9வி 5ைர4க>@ெம� றைவநீ& �வAதணிய ேபச�B�@=, 

சா�த9வா ெமாழிெவ�பா மாைலதAதா� �மாரேவ� தமி�வ� ேலாேன. 

 

ெச�ைனைஹ"#� எ�%� சகலகலாசாைல& தமி�ப�'த� 

ம- - - - - ( ேகா. இராசேகாபால பி�ைளயவ�களா� இய�றிய ேமைல வி$�த�ேமைல வி$�த�ேமைல வி$�த�ேமைல வி$�த�....    

 

அ?�லா� ெபாCைக5க� கய�பாயவழியிறா ல�ேத�பாய, 

�?�லாA தணபைவ ேயாD �யா ��ைவ ��ெச யானி தவேமெய�ன, 
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வ?�லாD �வைள யணி வைர�ய& தா� �மாரேவ னாவேலான� 

�?�லாAதி�ைல ெவ�பா> ைரதAதா� %யா4கடல4 கைரவAதாேன. 

---- 

உ 

சிவமய� 

தி?3சி�ற�பல�. 

1. 1. 1. 1. தி�ைல ெவ�பாமாைலதி�ைல ெவ�பாமாைலதி�ைல ெவ�பாமாைலதி�ைல ெவ�பாமாைல....    

விநாயகவிநாயகவிநாயகவிநாயக    கா%&கா%&கா%&கா%&....    

ேநாிைச ெவ�பா. 

தி?>�டாD க�வி& திற��டா ந�ல 

உ?>�டா ெந=ேச 5ய�தி� - கிாிமக� �� 

தAததனி& தAதனி? தா�பரவி ய�பிெனா,� 

சிAதி& தி,தி தின�. 

 

நா�வ �திநா�வ �திநா�வ �திநா�வ �தி....    

அ@சீ�4கழிெந'லாசிாிய வி?&த� 

திர�படவிF>லகிய�ைக ெசய�ைகெயலாAெதளிவா4கி& 

      திாிபி�லா?� 

நிர�பவைம&த?டரவAதா� பணி5Aதி?&தி�ைல 

      நிமல�வானா� 

பர�பர�றா�மல�மிைச ெவ�பாமாைல ெசால&�ைணயா 

      பாாி�ேறா�றி 

வர�ப@��ணியமிய�@ நா�வ�ம?மல�4கழ�க� 

      வணD�ெந=ேச. 

 

அைவயட க�அைவயட க�அைவயட க�அைவயட க�....    

ேத�ெப?கமட�விாிெச�மல� ெபாCைக�ைட G9A 

      தி�ைலேம>� 

மா�ம?:Dக�ணி சிவகாமியிடம?வி மகி� 

      மணாள�றா�ேம� 

நா�ெசா.மிபாமாைல ந��ண�ேவாாி?ெசவி4� 

      நலமி�ேற%� 

ஊ�பிறவிெயாழி&த?ள�பலவாண� ெபய?ளதா 

      .வபர�ேற 
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(�(�(�(�....    

ேநாிைச ெவ�பா 

;Aதவிேசா�ேபா�ற��பத=ச�4ெகதிாி� 

ேதA�ளேவா� வா�&த&தி?&தி�ைல - ேபாAதா, 

பாதாசிவகாமிபாகாநிைன�கழ 

நாதாநாதாநீநயA�.         (1) 

 

மDைகய� தம���ைட வா�விழிெசF வாCகதி&த 

ெகாDைகயரா Iலயி�ேவ� ேகாைவபAெத�- @Dக�றி 

நா:�ைன ேய&தாமைனA ேத�@ய� ெகடவA 

தா:ய� சித�பர ைவயா.         (2) 

 

�யாி�றி 5�ற� @ைணமல�& தா+க�� 

ெசயநாேய� கி�ற?� ெசCெசCய - கய�க� 

உைமயவ� பாகாதி�ைல Jரவிைட பாகா 

கைம5@ ெம�வாகா கனிA�.         (3) 

 

ெமC&தவ� ேபா�@A தி�ைலேம> பர�பரேன 

ெமாC&தளி பா�ெசC�ழ லா�ேமாக&தா� - எC&ேதைன 

ஆதாி&தா ளா4�திநி� ன�ப�தம4 க&த&தி� 

தீதாி& தாCமா ேதசிகா.         (4) 

 

கய�க� ணிபDகா கைடேய னி�ப&தி4 

கயB�கி ந�ைமெபற4 க�பா� - பயAத?கா� 

ேமதியைன ய�@ைத&த ெம�பதேன தி�ைலவள� 

;தியணி வாகா �ாிA�.         (5) 

 

ேசேவ@ைமய தி?&தி� ைலயி�#&தா விைமேயா� 

ேகாேவ தி?4க94 ��ற&த - மாவ=ச 

ெந=ச� ைடேயைன நீய�லா� ைகL4கி 

அ=செல� பா?ல கிலா�.         (6) 

 

ஐயAதிாிபற IலாCA ேதா�நிதA �தி4�� 

ஐய�றி?& தி�ைலய� பதிேயா� - ெசCய 
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தி?வ'4 காளாவா ேய�றீவி ைன4காளாகி 

உ?ெவ,4 காCெந= ேச5ண�.         (7) 

 

சி&தDக� சிறப& தீவிைன வி+ேடக 

உ&தம� கட�பா .றவாக - நி&த�ைன 

;சி4க& தி�ைலயேன ;Aதா� �ாிநடன� 

ேநசி4க ெவ�மன& �ணி�.         (8) 

 

வாசிபாி ேய@மா தவ�Bவா யிரவ�4 

காசிதர& தி�ைலய ம�Aேதாேன - ேவைச4 

கிர4க� ைடேய�கF விைணயி� லாM, 

தர4க? �வாேயா த,&�.         (9) 

 

க3சியா ைன4காவ ணாமைலசீ� காள&தி 

ெம3/தி� ைலெய�%� விய�றல&� - நி3ச.மி4 

�3சிதமா ேயாD��� ப�ேகா� றாெண=ேச 

ந3சிைல ெயD�C திகவி�.         (10) 

 

/�ற& ெதாடைர& ெதாடரா�� றா�மலைர 

ப�ற� ெகன4க?� பாவிபாC - ��@ண�ேவா� 

ேபா�@A தி?&தி�ைல ��ணியேன ெவ�விைடயி� 

ேம�றD �ைமயவி ைழA�.         (11) 

 

உண>4 �ழ�ல ெதா?நா: நீDகா 

பணி5ைட ெந=ேசந� பணிவாC - பணியைணயி� 

ேம�@யி� மா�வா�&� விமல�றி ?&தி�ைல 

ேபா�@வ? மா4கதி யேபா�.         (12) 

 

அனமா� வய�றி�ைல ய�பலவ� றாேள& 

தினர� ேறாேசNல லயிA� - தினகரனா� 

;வி. ைற�&ேத� ெபா���O� திெகாC�மல�; 

காவினிழ� ேகாென= ேசகா�.         (13) 
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நி��க�ேக ளா3ெசவி5 நீ�சிர�� பா�மன�� 

அ��டேன& தாநா> ம=ச�ெசC - தி�பNகா4 

ைக&தல �Aதி�ைல4 க?ணாக ராவைம&த 

ெத&ெதாழி� காைவய விய��.         (14) 

 

ெபாC5லைக ெமCெய�@� ெபா�கமல& தாேள&தா 

ெவCேய� ெவ�பிறவி ேவர@ேமா - ெசCயதி? 

ேமனியாC தி�ைல5ைற வி&தகச டாடவிேம� 

பானில> ேச�திக� பரா.         (15) 

 

ேவைள ெயாிAதவி மலசித� பரவிF 

ேவைள ெயைன4காபா� விறலயி�ேவ� - ேவைளD 

கரைனய ளி&த சிவகா மிமகி9� 

அரேன5 ைனய�றி யா�.         (16) 

 

ஐA�� க=ெசவிP ைரA�ைடயாC நி���ெப� 

ெவA�ய ெரலாமட4கி வி�ணப� - தA�ெமதி� 

நி�@�க� @Aதி�ைல நி�மலா ேசா�>றெல� 

எ�@ைர யாளேற திய��.         (17) 

 

இ�ைற4 காகாெத� றி?Aததா �யம�வ?� 

அ�ைற4 கற�யல� காேமாெபா�- ம�@� 

ந'&ேதா� கழ�;�, ந�ென= ேசய�� 

பி'&தா� @@மறேன ேப�.         (18) 

 

ேநரா� �ரெமாி&த நி&தியேன ெமCய�� 

ேநராத ெந=சா னிைலெக+ேட� - காராவா� 

உ�ைனய�றி M,தவ� ேகா�தி?& தி�ைலநக� 

ம�%=சி த�பர ேதவா.         (19) 

 

கடலைண ேயா�;வைண ேயா�கா�4 கி?+'ய�ன 

வ'ெவ,& �Dகாணா மல�&தா� – �'ய.......... 

நாட?A தி�ைலநக� ந�பாநா ேய�ெசC 
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பாட.வ பாேயா பக�.         (20) 

 

க�@மன �?கி4க� மெமாழி& தாைசெயலா� 

அ�றற ெம�ணா� கிய�றியாகமDக� - ��@�ய� 

ேற&தினைர யா'�ைல ெயAதாய'ேயைன 

கா&திட னி�றா+ேக கட�.         (21) 

 

அ�ன�பா �4�ம?D க�வி5� டா4�� 

��ன�பா �4��ய� �&தியிைன& - த�மயமா� 

எ�ைலயி லானAதெமC �வி4�A தி�ைலயினி� 

அ�லல ற3ெச� றாDகைண.         (22) 

 

தி�ைல3 சித�பரேத சிகெவ�ேற ெயா?கா� 

ெசா�� பணிேவா� /ர�வணDக - வ�லவராC 

நி�@ெநறி மய4� நீல4கடா Q�தி4 

ெக�@ம= சா�ெந=ேச யிவ�.         (23) 

 

நி�னாம ேமா�கா னிைன4ேக ெனறி5ண�ேவா� 

ெசா�னவ ைகேயாேர� /ட�M/ - ெபா�ன� 

பல&ைதவ ல=ெசCேய� பர�பர ேனMேண 

நில&தி� /ைமயாேன னி�@.         (24) 

 

க�டவ�தD க�மவிைன4 க+டழி&� M+,ெநறி& 

த�'ைக மீேதறி& தரணிெயலா� - ெகா�டாட 

�&தியைட வாரதனா� ��%கெந= ேசசி� 

ச&தி5ைற எ�ைல& தல�.         (25) 

 

B�&தித லAதீ�&த B�@மா� தி�ைலதைன 

பா�&தள வி�யா�4�� பைழவிைனைய& - தீ�&தD� 

ேவ�,வன ெவ�லா� வி?�பி& த?ெச=ேச 

M�,ய ெர�லாமக ல.�@.         (26) 

 

;திRத� ;சி�� ணியெம� லா�ேபா�றி 
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ஓதிவல மாகி5ய� தி�ைல - ஆதிபர� 

எ�னRவ ேலனீச ென�க?ள ல4கால& 

தி�னவைக ெய�@ண� கிேல�.         (27) 

 

இனமி� லாடாC தAைதP�ற /தாி�ல� 

தனெம� றிடாி� றளேர� - மனேமசீ� 

பா,�� வாதி�ைல பரம� றி?&தாைள 

நா,�� வாதி�ைல நக�4�.         (28) 

 

தி�ைலெயன3 ெசா�றா� றி?வ?ெம பா.Aதீ 

தி�ைலெயைன3 ேச�ெந=ேச யி��@வாC - வ�லெகா,� 

பாதகமல& தானப� ற�ேறா?4 களி4�� 

பாதகமல& தா� பதி.         (29) 

 

சிவகாமி& தாயா� வா�தி�ைல பரம 

சிவகாமி4 ெக�@ள ேமதிDக� - இவ�ேசா 

திய=ச4 கர&தா� றிைச�க� காம�@ 

திய=ச4 கர&தா� றாேட�.         (30) 

 

சிவகாமி& தாCவாழி தி�ைலய� பல&த� 

அவி�மல� &தா�வாழி ய?மா - தவநிைறAத 

ேபாத�னி ேவா�வாழி ;தல&தினா� �ல&த� 

நீதிமைற வாழி நித�.         (31) 

	���	���	���	���....    

--------------- 
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தி?3சி�ற�பல� 

உ  கணபதி �ைண. 

2. 2. 2. 2. தி�ைல) சிவகாமிய�ைமபதிக�தி�ைல) சிவகாமிய�ைமபதிக�தி�ைல) சிவகாமிய�ைமபதிக�தி�ைல) சிவகாமிய�ைமபதிக�....    

விநாயக கா%&விநாயக கா%&விநாயக கா%&விநாயக கா%&::::    

ேநாிைச ெவ�பா. 

தி�ைல3 சிவகாம ேதவி4கிD ெகா�பதிக� 

ஒ�ைலெசால ேவவA �த>மா� - வ�ேலா� 

நய4� மிய�ைசைய நாேடா@ ெம�%� 

சய4�= சர�கA� தா�. 

 

(�(�(�(�....    

ப�னி?சீ�4கழிெந'லாசிாியவி?&த�. 

 

நி&தியக� யாணி/ப மDகள ச>Aதாி 

      நிரAதரவ நAதUபி 

நி4கிரகிய %4கிரகி நிர=சனி தயாவதனி 

நிதானசிைவ ெசகர+சகி 

/&தபாி ;ரைண கி�பாகைர சதாநAதி 

      LலG+ /மகாரணி 

G��ண சா�பாி பா�ெய� ற%தினA 

      �திெசC� கதிெப@வேனா 

�&தமி� தெமா&த வசன&தி யிமய&தர/ 

      ெபா��டன ளி&த�த�வி 

ெபாD�பா�கட��வள� ெசDக� மா�ேசாதாி 

      பராAதக�கினி யமைனவி 

ச&தமைற யாகம �ராணசா& திரெவா� 

      தைழ&தி,� ��Jாி�வா� 

சலசமக லாதவ�� கைலயினி சாகவ�� 

      தைலவிசிவ காமவ��ேய.         (1) 

 

உ&தம� ண&தின ாிண4க மறியாBட 

      %+பைகய றாதBட� 

ஒ�ரவி லாBட ன�பைரவி ட� Bட 

      ெனா&தமன ம�றBட� 

சி&தமிள காBட னி&தநிய மாதிக� 

      ெசய&திற மிலாBட� 
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தீத�ற ெமC=ஞான ெநறியினி� கனவி.= 

      சிAைதெச� லாதBட� 

பி&தாி% ெம&த�ழ றி&திாி5 Bட�ெவ� 

      ேபராைசெகா� டBட� 

பிாியா தச=சல நிைறAதச �சாரமா� 

      ேபCபி'& தா,Bட� 

த&�நனி ப+,ளA த,மா@ Bடனி� 

      றாளினிழ�ெப� @Cவேனா 

சலசமக லாதவ�� கைலயினி? வாகவ�� 

      தைலவிசிவ காமவ��ேய.         (2) 

 

ஆனா. ம�ம�ம ெவ�ேபா. ெமா?பாவி 

      ய��வியி ெலD�மிைலேய 

அறிவ�ற பாவிந� ெனறிய�ற பாவியி� 

      லற�ைற யிலாதபாவி 

மானனா� ெதா�,ெசC ெப?�பாவி ந�ேலாைர 

      மதியாத ெகா'யபாவி 

வசன&தி னிசம�ற மாபாவி Bவாைச 

      வாாியி�வி 9Aதபாவி 

ேமனாளி �+,�, வாழாத பாவிதீ 

      விைனெயலா= ெசCதபாவி 

ெவ=சின மடDகாத ப=சமா பாவிேநாC 

      ெவ@ைம�' ெகா�டபாவி 

சாநா:� வA��ைன நிைனயா தபாவிநி� 

      றாளினிழ�ெப� @Cவேனா 

சலமச லாதவ�� கைலயினி? வாகவ�� 

      தைலவிசிவ காமவ��ேய.         (3) 

 

வாD�சிைல ேபா.ட� வைளAெதா ?ைகேகாW�றி 

      வாயி�ெவ� ப�.ந9வி 

வசன�D �ழறியி? விழிக:ம ?�,ேநாC 

      வA��'ெகா� ,ெவ�வாC& 

தீD�நனி ெசCதிட3 சி@ைமெய% ெமா?பாவி 

      ேச�A�ெப? வா�ெசCய3 

சி@வ?A தார�மி க�A�நைக ெசCதிட& 

      தீB�வA �ேம�+ 
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ேடாD�ெவD ெகா'யநம னா�வ?� ேபாதினி 

      .ள�பைத பைத4��னேம 

உன�ெபா� பதநிழ�� வ?கெவ� ற?��ாிA 

      �C5�வைக ெசCயேவ�,� 

தாD�தைல 5ைனய�றி ேவறி�ைல ேபா�மி3 

      ச=சல3/ கம�ைமேய 

சலசமக லாதவ�� கைலயினி? வாகவ�� 

      தைலவிசிவ காமவ��ேய.         (4) 

 

அாிதான மானிட பிறவிவA ெத�னபல 

      னறியாைம தீரவி�ைல 

அ�ெப�@ வாயினா� ெசா�வதி ைலயாென% 

      மகAைதச� றக�வதி�ைல 

ெபாிதான ெவ=சின மடDகவிைல ைய��ல 

      பிைழவழிெயா �Dகவி�ைல 

ேபராைச தீரவிைல ந�ேலாாி ண4கெம� 

      பிறவியில றிAததி�ைல 

பாிதாவ� ேபாெலD கNAதா> பா�மன� 

      பைதபைத ேபாCவதி�ைல 

ப/பாச பதிெமாழி ெபா?�வின விெலDஙனி� 

      பத5க&த ைடவத�மா 

சாியாதி நா�ைக5 மணA�நி� றவ?ள& 

      தாமைரயி� வா9மனேம 

சலசமக லாதவ�� கைலயினி? வாகவ�� 

      தைலவிசிவ காமவ��ேய.         (5) 

 

காைளவய ேதாCA�ெமC4 க+டழக ழிA�ந� 

      க�வி�த லானெவ�லா� 

ைகவி+, ைமயி+ட க�மாத� ���@வ� 

      கா+ட4க,� பிணிெயலா� 

ேவைளயி� ெவனவA த,&திட� ப,&திட 

      ெம�A�த, மா@�னேம 

விைனேய% ��பத ேபாதினிழ� ெப�@லக 

      ேவதைனெயா ழிA�Cவேனா 

Bைளதைச ெய��ேதா� ேபா�&த>ட லாைசைய 

      �னிA�சிவ ேயாக&திேல 
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�ய.ெமC ய�பாி? விைனவைல ய@&�ேம� 

      �&தி4� வி&தாமல�& 

தாைளேய த?ெமா? தயாபைர பராபைர 

      சகாயிமக மாயியாயி 

சலசமக லாதவ�� கைலயினி? வாகவ�� 

      தைலவிசிவ காமவ��ேய.         (6) 

 

ஆலவிட ேமா?? ெவ,&�4 கடாேவறி 

      யAதகென %�ெபய�தாி& 

தழ�வி,= Gல�� பாச�D ைகபி'& 

      தா?யி��'& திடவUஉ� 

காலமற வாமலைர ெநா'5�ெபா றாமெல� 

      க�காணெவ� ைளவிைடேம� 

க�Nத. நீ5� வAத=சல= ேசெல� @ 

      கா&த?ள ேவ�,ம�மா 

Bலெமன ேவாலமி, மாைனைய4 கா&த?� 

      �ராாிதி? மா�ேசாதாி 

Bத�டப கிர�ட பிரமா� ட��ெப�ற 

      �த�விமைல 5த>�த�வி 

சால>ெமC ய�ப?+ கமலம லரகலா� 

      ச=சாி& தி,ம�னேம 

சலசமக லாதவ�� கைலயினி ?வாகவ� 

      தைலவிசிவ காமவ��ேய.         (7) 

 

சாகாதவ ர�ைன4 ேக+கவிைல ய�ைமேய 

      சா�ேபா� ேநாயிலாம� 

சDகடமி லாமெலா? வ=சநம ன�வ?= 

      சமய&தி ல=சிடாம� 

#காெவன4 கிைளஞ� G�A�ளம ய4கி%D 

      �றியிைன மறAதிடாம� 

�வலயம ய4கெம� ளள>மி� லாம� 

      �ணDக�ேப தி&திடாம� 

வாகான ைவ��ல% நிைலகலD காம.ட� 

      மரணேவத ைனயிலாம� 

மைற�'யி னிக9�� றி?வ'நி ழ��ெளைன 

      வரவரமளி& த?�ெசCவாC 



13 

 

தாகாதிபிணி க�ெவ� ேமாகாதி ெயைவ5A 

      தக�பவ? ள&தமி�தேம 

சலசமக லாதவ�� கைலயினி ?வாகவ�� 

      தைலவிசிவ காமவ��ேய.         (8) 

 

ஓ5ேமா வ�விைன3 ச��ய மடDக. 

      ெமா,D�ேமாநா ென%�ேபC 

ஒழி5ேமா Bவாைச யழி5ேமா ெவ=சின 

      ெமா�D�ேமா பா�&தசிAைத 

மா5ேமா காமாதி ம'5ேமா �ணமி�ைம 

      மறி5ேமா சிறியேநய� 

வள?ேமா ெமCய�� தள?ேமா வ�க�ைம 

      வ'5ேமா�� பெவ�ள� 

M5ேமாவ= ஞாந� விைள5ேமா ெமC=ஞாந� 

      வில�ேமா >லகமாைய 

ேவ@ேவ @?ெவ,& தாடைல ெப@பிறவி 

      ேவதைனெய %�ெப?வன� 

சா5ேமா>ன த?ைள ய�றிெயா� றிைச5ேமா 

      சலசா+சிகா& த?�ெசCவாC 

சலசமக லாதவ�� கைலயினி? வாசவ�� 

      தைலவிசிவகா மவ��ேய.         (9) 

 

Mணார வாரர ப=செபாC வா�வி�மதி 

      ெம&த>ம யDகிB�கி 

விழ.4�B� @�ைலயி+ 'ைறபா� க�ேபா� 

      MN4� ைழ&�ைழ&� 

நாணாம ��%மதி ேலயைல ��'+, 

      நா�கழி4 �ெம�ைன 

ந�லவாி ட&தினில ,&தவ� க�ெசா�வழி 

      நடA�ந� ெனறியறிAதி+ 

Yணாைச ெகா�,ழ. �டலாைச தைனெயாழி& 

      ெதாழியாத /கமளி4�� 

நி�பதா� �யநிழ�� வA�ேசர& தி?>ளD 

      கனிAத?� ெசC�வாC 

தாNவ�@ வைகெகாள >லெகலாD கா4�ெமா? 

      தநயைன ெப�றெகா'ேய 
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சலசமக லாதவ�� கைலயினி? வாகவ�� 

      தைலவிசிவ காமவ��ேய.         (10) 

 

இ�னமி பா9டெல ,&�ழல ைவைபேயா 

      Mண�பி� ெசலவி,ைவேயா 

இ�லாைம ெய�%ெமா? ெபா�லா பிேலச�@ 

      ெம�ணாம %ைழவிைபேயா 

ந�னயமி லா4ெகா,� ��லெரா 'ணDகி 

      நனிநா�கழி& திடைவைபேயா 

ந3/விழி யா�க�ேம �3ைசெகா ,பி3சனாC 

      நரெகCதிட3 ெசCைவேயா 

அ�ன�த லான>� 'கெள%= சனிபி'& 

      தாடைல5ற3 ெசCைவேயா 

அ,பிணிெய %�ெப?D ெகா,ைமக ெடாட�Aதவ� 

      ற�லேலபட ைவைபேயா 

த�னிகாி ெற�னன?� �த�விெய� ெசCயி%A 

      த�நின4கியா ென�ெசCேவ� 

சலசமக லாதவ�� கைலயினி? வாகவ�� 

      தைலவிசிவ காமவ��ேய.         (11) 

 

	���	���	���	���....    

தி$)சி�ற�பதி$)சி�ற�பதி$)சி�ற�பதி$)சி�ற�பல�ல�ல�ல�....    

 


