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க��� கதிேரச� சதக�. 

இஃ� ெத�காசி�தா�கா ெபா�ைகநக�, 

தி.ைவ. தி�மைலயா��� கவிராயரவ�க� இய�றியைத 

ெத�காசி, தா�கா ஆ"# ெஹ%கிளா��', (மா� T. S. '�தால� பி�ைள 

அவ�க� வி�*ப�தி�கிண,க. தி�ெந-ேவ. இ/� காேல0 தைலைம� 

தமிழாசிாிய�, (மா� ேம. ெசா. 2*பிரமணிய� கவிராய� அவ�களா- 

பா�ைவயிட*ப%4  ெத�காசி, ( மீனா7ி பிர8- பதி*பி�க*ப%ட�. 

1930. 

---- 

க	
� கதிேரச� சதக� க	
� கதிேரச� சதக� க	
� கதிேரச� சதக� க	
� கதிேரச� சதக� ----    சா���கவிக�சா���கவிக�சா���கவிக�சா���கவிக�....    

 

தி�ெந-ேவ., இ/� கலாசாைல, தைலைம� தமிழாசிாிய�, 

ேம. ெசா. 2*பிரமணிய�கவிராய� அவ�க� இய�றிய�. 

 

தி�வள�� ெபா�ைகநிைற ெபா�ைகயி- வா9 

         ெம�ைகநிைற சீல, ெகா�4 

ெப�வளந� கைலபயி�ற தி�மைலயா� 

         ��கவிஞ� ேபர� பாேல 

;�வள�, க��யி-ேவ� பத�பணி/ேதா� 

         சதகமைத ;ைரெச� தானா- 

ச�வகவி வ-ேலா�, க�4க��< 

         சதகெமன< சா�= மாேற. 1 

----- 

தி��'ற%'மேரச ெவ�பா ஆசிாிய��, கவி<ச�கரவ��தி;மான 

>���'�, (மா�, கவிராஜ ெஜக@ர பா��யனவ�க� இய�றிய�. 

 

த�மைலயா ெவனநரைர யி�வைர;� பா�;ளA 

         ச.��* பி�ேபா� 

வ�மைலயா மி�மைல;� வளிBதலா B�மைல; 
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         மைல;/ ��ப� 

க�மைலயா வைக;ண�/� கதிேரச� சதகமிைத� 

         கழறி* ெபா�ைக� 

தி�மைலயா� ��கவிஞ� தாCB�/� பிற��'B�D 

         தைன<ெச� தாேன. 2 

----------- 

தி�ெந-ேவ. வ�ணா�ேப%ைட, என*ெபய�வழ,கிய வ�ைண நக�வாசி;�, 

தமி9 வி�வாC�, ெகாF�Gநக�, த�ைபயா ச�திர�தைம���ள ைசவசைப Bத.ய 

ைசவ சைபகளி- ைசவ*பிரசாரகராயி�/தவ�கHமகிய மகா-ள-ள-( 2/தரI��தி 

ெபௗராணிகரவ�களிய�றிய�. 

 

சீ�K�த Dலகித�க% பிறதல��A சிவதல,க� 

         சிற/தவா' 

I�K�த சிவதல,க H�ளவ�=A சிலதலேம 

         ;ய�/தெத�ப 

ேவ�K�த சிலதல�� B�தலேம யதிகமிைவ 

         ெயைவ�' ேமலா, 

தா�K�த ெத�காசி� தல/தன�ெகா* Gய�விலதி� 

         தல�ைத< சா�/ேத 

 

ெபா�ைகெயன* ெபயாியேவா� ெபா�பதி;� 

         ட*பதியி� ெபா�/திநாH 

B�ைகயிேல மன�ைவ�த, L�==நீ�* 

         ெபா�ைகயிேல ;தய�தா�* 

ெபா�ைகெவ' ளிகணீ�த* ேபாதக�தா% 

         ேபாதக�ேத Gாி/�ேபா�=A 

ெச�ைகயிேல தவராெத� ��ேமவ 

மைனயற�தி� சிற/� வாF� 

 

க�றவ�க� Gக9ைவயா Gாி*ெப�ம� 

         கதிேரச� க�ைணயாேல 

ெப�றவர* Gத-வன�� B�ேகச� 

         ெப��Gகெழ*ேபா�� ேப2� 

ந�றவென, '�றவ�� நனிமகிழ 

         வி�கவிக ணாH�பா4� 



4 

 

ெகா�றவன/ தி�மைலயா��� கவிஞெனன* 

         ெபய�ெகா� ேகாதிேலாேன. 

 

இ�னவன- ெலழி�ெகாF�G க��நகாிைவ 

         தளியாெவ�=�வாF 

B�னவ�� பழ�ெபா�%' B�னவ�� 

         பழ�ெபா�ளா B�ேகச�'* 

ப�னவ�/ தமி9பாவி ெனழி�சதக 

         மிய�றிமி' ப�பி�ற/தா� 

ெபா�னகாி� ம�னவ� ெம�னவ�� 

         ந�ன�மகி9 K*பமாேதா. 

---------- 

சி�ன�யாGர�, மகா-ன-ஈ-( பா-வ�ண, கைரயாளரவ�க� 'மார�� 

ேச�M� சம#தான வி�வாCமாகிய, (மா� அ*பாD�கவிராய� அவ�க� 

இய�றிய�. 

 

உள� ெபா�/த நிைன*பவ�த B�பவெவ* 

         பவி�ேதா,கி ;ய�A ச�ப, 

'ள� ெபா�/த� பக�தினில, 'றி�தBள ாி�தனி< 

         ெச,ெகாF/ைத< ேச�/� 

வள�ெபா�/�� ெபா�ைகதனி- ம�Dச,க 

         B�ெறாழி�மா மணிெய� ேறாத� 

கள�ெபா�/தி டா�நிைற க-வியிர� 

         தினமிளி�, கனக< ெச*G. 

 

ெத�க�4 மாBனிவ னாதியேரா தியவிய�க% 

         ெசறிெய F��< 

ெசா�க�4 ெபா��க�� யா*பணிம� =/ெதளி/� 

         ெதா�O- வ-ேலா� 

க�க�4 பாகிெதன ந�க��< சதகெமா�= 

         கழறினா னா- 

ெச�க�4 வச�ெபா�மா வள*ெபா�ைக� 

         தி�மைலயா� �<சி, ேகேற. 

---------- 

ேச�M�, சம#தான� த�மபாடசாைல தமிழாசிாிய��, வி�வாCமாகிய 
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மகா-ஈ-ஈ-( கி. அபிேஷக 2/தர� கவிராய� அவ�க� இய�றிய�. 

 

மAசா�� ெபாழி-GைடQ9 ெபா�ைகெயC� 

         நக�வாச� வள,'� ெம�R- 

எAசாத ந�னைடயா� தி�நீ�, 

         க��ைக; மில,' ெம�யா� 

�Aசாத Gக9நா-வ� பா2ரமா 

         மண,கமF/ >யநா வா� 

அAசா' மில�கண R- க�றத�'� 

         த�கப� யைமதி ெப�ேறா� 

 

ப�C�தி* பரAேசாதி, வா�கியததி� 

         ப�=ைடயா� பகாி ல,ைக 

ம�Cக��< சதகெமன< ெசSேவளி� 

         பதமலைர மன�தி� ெகா�ேட. 

உ�Cமதி வ-லகவி வி�பன�க 

         H�ளமகி9/ �வ*ப< ெசா�றா� 

��CGக9� தி�மைலயா� ��கவிஞ 

         ென�=லகA ெசால�த� ேகாேன 

------- 

ெத�காசி�தா�கா ெவ�ளகா- மகா-ஈ-ஈ-( (மா� ெவ.ப. 

2*பிரமணிய Bத.யாரவ�க� இய�றிய�. 

 

ெவ�பா. 

க��� கதிேரச� கா�சத,ைக யா<சதக� 

எ��� கவ�பா�� தினித�G -- ெகா�4 

க�மைலயா ��யஅ<ேச� கா-மீ திைச�தா� 

தி�மைலயா� ��கவிஞ� ேத�/�. 

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

(ம� B�கதாச 2வாமிக� மாணா�காிெலா�வ�� ஊ�=மைல சம#தான 

வி��வா�களிெலா�வ�மாகிய ச,கர� ேகாவி- தா�கா வா2ேதவந-�� 

2.க/த2வாமி*Gலவரவ�களிய�றியைவ. 

 

இ�மைலயா� �ர�4வைர கா4ைறைய 

         வ�*Gர/ேதா ெனதிர� மானா- 
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வ�மைலயா� �ற-ெகடெவ� ேறானமா�� 

         கி4மBதி� ம�ர� வா�*ப* 

ெபா�மைலயா� �கவா நீ�* ெபா�ைகவள* 

         ெபா�ைகநக�* G�ணிய� சீ�� 

தி�மைலயா� ��கவிஞ� சதகெமC/ 

         தமி9மாைல ெச�த� பாக. 

 

மதிேரச க�Kர க,'�ப கAெச�ததி 

         மக��வ வி�ப< 

சதிேரச தாDளேயா கிகளிதய 'ைகவாச� 

         ச,க� @சி 

யதிேரச =வாியி� வா யளைகநிக� க��நக 

         ரா�டவ� சீ�� 

கதிேரச� றி�வ�யி- வைன/த�ேனா� க�ைண;�G 

         கF�ெப� றாேன. 

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

௸தா�கா மைலய��'றி<சி மகா-ஈ-ஈ-( அ. பி<ைசயா* 

பி�ைளயவ�களிய�றியைவ 

 

ம/திர,க H�பரவ� காிதாகி 

         வாதU� வாத�காக 

வ/தியா� வ/தியா ெளனDைர� 

         தா%ெகா� ட�H� வ�ளலாம� 

றி/திரவி ைய�Kத மியமாேனா 

         ெட%4�வா யில' ெம�மா� 

ற/தி4ெத� னில,ைகயினி� க��நக� 

         தனிவள�ேவ� சாமி�க�பா�. 

 

க�ன�ெமாழி மாதி�வ� பிண,கா�% 

         கனி/�தர� கட�பி ேனா4 

ெசா�னலAேச� தமி9<சதக� ெதாைட �ல,க 

         வினித�பா< Q%�* ெப�றா� 

ெபா�னவட� ன�ெளா4நா மகள�H 

         மவன�H� Gலவ� ேபா�=, 

ெத�னவனா% 4ய�ெபா�ைக� தி�மைலயா� 

         ��கவிஞ ெஜயசி� ேமேற. 
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-------------- 

௸ தா�கா நகர� மகா--( ேவ. B��@ர*Gலவ�களிய�றிய�. 

 

சீாில', க��ெகாH� பிCVைற;A 

         ெசSேவ�ேம� ெசழி*G� ேறா,'� 

ேபாில'� ெபா�ைக க�� தி�மைலயா� 

         ��கவிஞ� ெப�ைம சா�ற 

ஏாில'/ தி�<சதக மிய�றினா 

         னிய�றமிழா விைதயா ரா�/� 

பாாி�'� பாவல�க� 4ளமகி9/தா 

         ரத�ெப�ைம பகற� பா�ேறா 

----------- 

சிவகிாி சம#தான வி��வா� மகா-◌ா-ஈ-( அ.மகா.,க* 

Gலவரவ�ளிய�றியைவ 

 

ப��ைக; மானளின மாமைலமா� 

         மணாளன� பரா�ெவ� Kதி 

க��ைக; ெமா�வா வா� Gைனெம�ய� 

         றிவியெபாதி ைகயி-வா9 த�4 

'��ைக; மணிைகதவ� ேதாCமதி 

         மதி�ேதவ 'ல�தி- வ/ேதா� 

எ��ைக;� Gக9ெத�கா சி�தாV 

         கா*ெபா�ைக ெயCI� வா9ேவா�. 

 

ெதாைல�க�� தவா*பிற*ப� ெறா�வெவ�= 

         ெமாF�கால/ �ைணயா� ெகா�வா� 

கைல�க��த ெம�திர�த பாெவனிC 

         X%பெமா4 க�4 ேக�வி� 

தைல�க��த யா��'மி�ப* பிரச,க� 

         Gாிதமி9ேத� த�ேகா� =�ேதா� 

நிைல�க க��த ன,க�� மைலயா�� 

         நாவலன� ேனம� தாேல. 

 

2�*G�க டைலைக*பர/ த�4நா� 

         டCவா� ெகா4�ய ேவட� 
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உ�*G�க டைலெச�ேதா� ேச�க��� 

         கதிேரச� 'வ*ப தாக 

அ�*G�க டைல�கவ/தா ளA2வா� 

         க��தவன- கBதி ேனரா�� 

க�*G�க டைலமதி��% 2ைதத/தா, 

         கி�சதக, கழ=� றாேன. 

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

ேகாவி�ப%��தா�கா நாக�ப%� ெபாிய@4 மகா-ள-ள- ( 

நா.ெவ. சீனிவாச நாய�கரவ�களிய�றிய� 

 

ெபா�னகச நிக�ெபா�ைக நகாி-ைவய� ேபா�=தி� 

         மைலயா��* Gலவ ர�பா 

க�ன.�சா ெறனெமாழி/தா� சீ�சா-க��� கதிேரச� 

         சதகெமC மாிய Rைல 

பி�னில�த� ேதவெரா4 ெமவ�,ேக%கி .��பிறவி� 

         கடெலா4தீ விைன; நீ,கி* 

ப�னல= பலவளB ெம�தி*பி�ன� பரமபத 

         மைடவெரன*ப க�/தி% ேடேன. 

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

௸ தா�கா : ைஷY� மக-ஈ-ஈ-( B. ேகாபாV2வாமி நாய�கரவ�களிய�றிய�. 

 

சீ�ெப�' ெபா�ைகநக� த�னி-வாF/ தி�மைலயா� 

         ��கவிஞ� சி/ைத >�ட 

ேவ�ெப�' க��நக�� கதிேரச�மீ ெதழி�பாவா� 

         சதகமிைத பிய�ப- ெச�தா� 

ேப�ெப�' Kதல�ேதா ெரவ��ேபணி* பிற,'மிதி� 

         ெபா�%2ைவ ெசா� 2ைவைய யா�/தா� 

நீ�ெப�' சைடB�யா னர�ற�பாத� ேந�வாி� 

         சரதெமன நிக9�திேனேன. 

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

 

இஃ� இ/Rலாசிாிய� 'மார�� தி�ெந-ேவ. ஹி/� காேல0 தைலைம� 

தமிழாசிாிய� (மா� ேம. ெசா. 2*பிரமணிய�கவிராய� மாணவ�� கைடயந-�� 

ைஹ#L- தமிழாசிாிய�மான (மா�, ெச-வ<சாமி* பா��யனவ�க� 

இய�றிய�. 
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பாரா�க� �<சதக� ப�ெனன<ெசா- 

         தி�மைலயா� �*பா வ-ேலா� 

சீரா�க� �<சதக ெமன*Gலவ� 

         விய/திட<ெசS ேவ�தா� மீ� 

ஏரா�க� �<சதக ெமCமாைல 

         ெதா4�தணி/தா னித�கி ர�தின� 

தாரா�க� �<சதக/ தாிCமித� 

         விைலெப=ேமா சா�=, காேல. 

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

இராமநாதGர� ஜி-லாைவ<ேச�/த ஒ�L�, B�கான/த கலாசாைல 

தைலைமயாசிாிய�, தா�காGர�, நீ. சிவ'�நாத�ேதவரவ�க� இய�றிய� 

 

தி�வா�� பா���% �ைறவனாக< ெசனி��B� 

         கவி�தர2 ெசV�தி ேவைல 

ய�வாக ம�வாைக யயி-ேவேல விய�யா�த� 

         பிற*பைலைய� கா�வா� க�� 

ெயா�வா� வி�/த�H, கதிேரச�ேம Vய�சதக 

         நயமதிக மாக� த/தா� 

த�வா� BலகBேதா ெவ�ன*ேபா� றி�தைரயி 

         Vளமா�க ணல/தைழ�க மாேதா. 

 

அ�னவனா ெரனி�ெபா�ைக B.>�வாF மலகி-கைல;ண 

         றிஞனதி விேவக� 

ம�னவ�த மைவவிய�க� கவி*ரச,க மைழெபாழி;A 

         ெசழியநல/ திக9மாேமக� 

ந�னயமா மில�கிய�தி� கில�கா;�ேளா� ந�[தமி9* 

         Gலவெரலா நய�'/த�ேகா� 

க�ன.�ெசா VதDதி� மைலயா��*ேப�� கவிராஜ 

         ெனன<சீ�ெகா� கைலவ-ேலாேன. 

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

ெத�காசி�தா�கா கைடயந-�� ( ெவ,கேட2வரசா#திாியவ�களிய�றிய� 

 

ச/ததB, க��;ட� ெகாH�பிVைர 

         'க�கதிேர ச�றன�'< 
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ெச/தமிழி� ெமாழிெயCந� மணிGைனபா< 

         சதகெமCA சிற/தவார� 

B/�=ம� Gடனணிநதா� தி�மைலயா� 

         ��கவிஞ� Bதி�/த சீல 

னி/தநில� தித� விைலெசா- வத�காிெத� 

         றறிDைடேயா ாிய�Gவாேர. 

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

௸ தா�கா வயிரவ�'ளமி%டா மாேனஜ� கி�\ணாGர� வி2வநாத 

பி�ைளயவ�களிய�றிய� 

 

பலகார< கணபதிதா� பரDதி� 

         மைலயா��* பாவ ேலானிS 

DலகாரA ச.;ாி;, க��நக�� 

         விலகாரA 2வ��கபத� ெப=வெர�ேற 

'�பர�றா Hள�தி V�னி 

         சதகெமா�= விைலேச� B�தி 

னிலகார ெமனB�கற கணி/தனன* 

         ெப�ைமயிைன ெய�ெசா- ேவைன: 

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

௸ தா�கா ஊ�ேமனியழகியா� மகா( அ. ெசா�க.,க 

நாய�கரவ�களிய�றிய� 

 

மாமாைல* ேபா�=ெபா�ைக� தி�மைலயா� 

         ��கவிஞ வ�ள ெல�=/ 

ேதமாைல கBெகன<ேச� க��நக�� 

         ெகாH�பிVைர ெசSேவ� மீ� 

நாமாைல ெயா4பகV/ �திெச�வணA 

         சதகெமன ந=/ேத� பி-'� 

பாமாைல ெதா4�தணி/தா னத�ெப�ைம 

         யானறி/� பகர� பா�ேறா. 

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

பா�ேறா தா�கா கீழ*G.Y� மகா-ள-ஈ-( >. 2டைலB��ேதவரவ�களிய�றிய�. 

 

சிைலமகைள* பணிெபா�ைக� தி�மைலயா� 

         ��கவிஞ தீரென�= 
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மைலமக�வ/ த��Gாி;, க��நக�� 

         ெகாH�பிVைர ையய�றாளி� 

றைலமகளா, 'றமகH மகி மகி9சதக* 

         பாமாைல சா�ற-க�4 

கைலமகH Bட-ெவH�தா� '�ப�மைல� 

         தவெனனேவ கா[�றாேன. 

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

௸ ெத�காசி க#பா இ��G�கைட மகா-◌ா-( ைகலாச� பி�ைளயவ�க� 

இய�றிய� 

 

அைல�தடAQ9 ெகாH�Gக��� கதிேரச� 

         சதகெமா�= அணிR- வா�ைம 

நிைல�தவனா� ெபா�ைகநக�� தி�மைலயா� 

         உ�கவிஞ� நிக9�த- க�4 

மைல�தவனா கின�'�ப� வாணிேவ 

         தைனயைட/தா� வ�,கா�� க,' 

Vைல�தவ�ேற ராதவனா ;லகி. வ�� 

         கிைணேத� ;ழ-கி� றாேன. 

----------- 

ெத�காசி க#பா அைண�கைர�ெத� மகா-ள-ள--( அ�பலவாணபி�ைள 

அவ�க� 'மார��, ( மீனா7ி பிர# மாேனஜ�மான (மா� கணபதியா 

பி�ைளயவ�க� இய�றிய�. 

 

வ��னெமா� மல�<ேசாைல வைள/ததி�* 

         ெபா�ைகநக� தனி-வா9/ ேதா,கி 

எ��ைச;� ேப�பைட�த தி�மைலயா� 

         ��கவிஞ ென�Cேம ேலா� 

க��நகாி �/ெதவ�', க�ைணGாி 

         பாAேசாதி� கதி�ேவ ல�ேம� 

ற�டமிழி� ெசா�களினா� சதகெமா�= 

         2ைவெபறேவ தா�ெச� தாேன, 

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

 

வல�Gாி/த வைளயினேம தினகரேன வாாிசேம 

         யிவ�றி� B�ன� 

நல�Gாி/த ச,கினேம மி�மினிேய 'Bதமேத 

         ந�ணி னா�ேபா� 

Gல�Gாி/த Gலவ�Bேன ேபாத�ேவ� யாெனனிC� 

         G�ேத ணாத� 

றல�Gாி/த ேச�Gகெழ� OVறலா ெலவ�மிைத� 

         தா,' வாரா-. 

 

'ரவ�பல சமய��, LறிCA ைசவமத� 

         'ரவ� ேபால 

விரகாிைல ெயனெவா*ப விாி/தR ெலா�,'ண�/த 

         ேமேலா� B�ன� 

வரகவியா தியர-ேல னாயிCமS வரதCைம 

         வ�வாA ெசா-V� 

Gரகர�ேச� GகFமிதி� ெபா�/�தலா ெலவ�ெமO� 

         ேபா�= வாரா-. 

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

ேநாிைச ெவ�பா. 

 

தாேம பிற�கவிைத த,'�ைவ ேபா�கியைவ� 

ேகேம வியவிவைர யி�றிர*பி�-ேறாேமெயா� 

றி-லா விவ�Gக%ேக ேயதெமன* ேபசாதி� 

ன-லா �டனி�/ேத னா�. 

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

க	
� கதிேரச� சதக�க	
� கதிேரச� சதக�க	
� கதிேரச� சதக�க	
� கதிேரச� சதக�....    

கதிேரச� =ைண  -  விநாயக� �தி 

ெவ�பா 

 

சீரா� ெகாF�பி� றிக9க�� யி�ெசSேவ% 

ேகரா� சதக மிய�ப�கS - Uரா� 

B�� விநாயகைன B�ெச-வ மாBகனாA 

சி�� விளயகைன� ேத�. 
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சீ�மண�', ெகாF�பிேனா4 தி�மண�', 

         க��யி�வா9 ெசSேவ�மீ� 

வா�மண�', கதிேரச� மனமண�'A 

         சதகமிவ� வழ,' வான* 

ேப�மண�' நக�களி�வா9பிைறமண�' 

         B��விநாயக*ெப�மாைன� 

தா�மண�'A ெச-வ விநாயகைன மன�தி��தி 

         யவ�தா�ேச� வாமா-. 

 

��������    

 

தி�Dமிைச வாணி; மைற;Bய� Bனிவ�/ 

         ேதவ�� பரவவ�ளி< 

    ெசயேமD கதி�காம� வா9கி�ற 'மரேன 

         ெதSைவெவ� றி4சமரேன 

அ�மைறக க ேட�யி4 பாதேன ேபாதேன 

         வமா�க% க�ணீதேன 

    ையயேன ��யேன ெச�யேன ெம�யேன 

         யழ'=* னி�ைகயேன 

த�DைறயS வனB=, கயBகைன ெவ�றவா 

         தனத�ய� Bனநி�றவா 

    சாலேன ேகாலேன பா-ேன சீலேன 

         த,'மயி V=ேவலேன 

க�Bகி-க H=ேசாைல ;=2க� ெபைடேயா4 

         காமேவ த,க� பயிV, 

    க��ெயா4 ெம�ட' ெகாF�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        1 

 

சீ�லD ேமாரா= வதனேன '�பBனி 

         ெச�=ெதாF சீதபதேன 

  சி�தமி' 2�தேன ய�தேன B�தேன 

         ேதவ�க ெடாF,க�தேன 

ேய�லD K2ர�க ளிரவிெயா4 மா2ர�க 

         ளிைசெப= Bனீ2ர�கH 

   ெம*ெபாF� ம*பேன 2*ைபயா ெச*Gவா 
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         மீ/த� ெளன*பணிெச;/ 

தா�லD க�ணியா ேப�லD G�ணியா 

         ச�Bகா 2*பிரம�யா 

   ச�Gவி� பாலேன ந�G'ண சீலேன 

         தரணிGக ழCLலேன 

கா�லD ேமைடைய� தரவB� 

         கதிரவ� 'திைரதவF, யா�வா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாF�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.       2 

 

ெபா�பைம/ தி4ேவ[ Gரமதி� கDணிய* 

         Gத-வனா வ/� ேதா�றி* 

   GகF= ந நதி�கைரபி ல�ைமெயா4 மாCதD 

         ெபா�கி�ண வBத�/தி 

ய�பDட- ெபா�ெயன* பிரமGர பதிகமதி 

         லானசில பாட-Lறி 

   ய�ைமம, ைக�கரசி யாெரா4 'ல<சிைற 

         யைம<ச�வைர விகிதமதனா� 

சி�பர� வழ,'ம� ைர*பதியி- வ/�சம 

         ண*பைகெய லாAெசயி��� 

   ெத�ன�' வ/த2ர ேமா4 வ/ LC/தி 

         ��திேய ைசவ�நா%�� 

க�பகா ல,களிC மழியாத ஞானச� 

         ப/தேன கைலக� ெசறி;� 

     க��ெயா4 ெம�ட' ெகாF�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        3 

 

தி�மா�ப� ம�கேன ெசயேமD B�கேன 

         திக9�வச மா,'�கேன 

   ெத�மலப Bனி ேப2 ந�ைமத� வி2வாச 

         ெசறிகளப மணிவாசேன 

வ�மா�ப மாகிேய வனமீதி ேலகிேய 

         வ�ளிைய* Gண�ேபாகிேய 

   வ/ெதன� ��பமைத மா�=வ� மைலயாக 

         வைலயாந� மனBமிைலயா 

க�ணமி- த��Gாி' வா�ச�G பாலேன 
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         தானவைர ெவVேவலேன 

   தனதனக ராமிெதன வ�ணமி' ேமைட;= 

         ைதயல�க ^�ெயறி;, 

க�ைமநிற மணிமாைல திக9ம�' த/திெயா4 

         க/�க Bவ/�லாD, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாF�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        4 

 

அ�மைறெகா� ேசாதிேய ய�ட�ெதாF மாதிேய 

         ய�ப�க% க�ணீதிேய 

   யா�வினD '�வான வமலேன விமலேன 

         ப�யிைணக ளா,கமலேன 

ம�மல�ெம� வாசேன வைர;= 'ேகசேன 

         மகி9ெதா�ட� Gக9ேநசேன 

   வாைகதர வா B�க க ெவ�றவனி ைத�க��ெச� 

         வரதேன பதிவிரதேன 

தி�மலாின�யிV= பணிலமணி ைப�க�ட 

         ெச�யதா ேளாதிம,க� 

   சீர�ட ெமனந�பி யைடத,' கழனியி� 

         ெச�னெலா4 க�ன-ெசறிய� 

க�மயி-க ணடனமி4 ேசாைலவள� ம/திமா, 

         கனிையய� மைனயா�4, 

    க��ெயா4 ெம�ட' ெகாF�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        5 

 

ம,ைகய ரணி/�கம9 களப,க ைள/தா4 

         வாசB= தானநீ�� 

   மா�மி'� ேதறிவ� பாகைன; '�தா�ப- 

         வ/� தD தானநீ�A 

ெச,ைகக� சிவ�கBத- வ�ளெலன ]ேவா�க 

         �னBதD தான நீ�A 

   ேச�/�@ திகெள-லாA ேச=ெசய ேமைடயி� 

         றிக9மாத _�ெயறி;, 

ெகா,ைகமணி மாைலய* ப,க,க� மா�றிேய 

         'Fமி;4 ெவன வில,கி� 

   ேகாலமி' க�ணா� ெய�னெவாளி @சி4, 
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         ேகா@தி நிைர�ல,க� 

க,ைகநிைற பைணெயலா� பணிலமணி யி/�வி� 

         கதி�கா%ட ெவழி-கா%�4, 

   2��ெயா4 ெம�ட' ெகாF�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        6 

 

சீ�லD தடBBய� ேத�லD மிடBமைற 

         ேத�Bய� ேயாக�மடBA 

   சிவன�ய� Kசைன ெச�யபாி மாசைன 

         திக9பர� வாசைனகேள 

ேவ�லD ேசாைல;� ேவதிய�க� சாைல;� 

         விைலமாத ரணிேசைல;� 

   விைளயா4 ம/திேய ேவதBைற ச/திேய 

         வி�ச�ைக யணி B/திேய 

ேம�ெவC ேமைட;� ேவசிய�க� சாைட;� 

         விைரகமல மி'ேமாைட; 

   ேம�ைமெப றிர�தின� ேவ%ைகGாி ய�தின� 

         ெவ�ைமநிற B�தினBேம 

கா�லD கைரயினிைற தாைழமல� க�4'� 

         ெக�=கய- கழனிதாD, 

  க��ெயா4 ெம�ட' ெகாF�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.       7 

 

அ/தண�க� மடB�ைவ சிய�த,' மிடBத� 

         றறிேயாவ� ெச�படBேம 

   யசனமி4 ம�னேம யரச�மகி9 ெசா�னேம 

         யணிதிகF ெமSவ�னேம 

ச/�லD ெச�கH/ தவசிய�க� ெம�கH� 

         த�வனவ ாீைககH� 

   தைழக� மி' மாைலேய ச�Gெசப மாைலேய 

         தணவாத வ�ேவைலேய 

வ/�தவ9 ெகா�Gேம மதகி.ழி ய�Gேம 

         மாVைற; மிடெம,'ேம 

    மணB= மிறா-கேள வாவி4 வரர-கேள 

         வானளD ேபரா-கேள 

க/�கB மதகயB Iலவிவ� @திெசறி 
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         கனகவா Cல'நிகH, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாF�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        8 

 

ஆ�லD தடமதனி லதிகமக ர,கேள 

         யலெரலா மகர,கேள 

   ய�ட�க ட�@திேய யைள கைட; ேமாைதேய 

         ய�மரத ேர�சீைதேய 

ேய�லD ேமைடயி .ர�தின< ச�னேல 

         ெயழி�மாத ாிைச��னேல 

   ெய-V= மிV<சிதனி, @ரமதி தவழேவ 

         யிைசயBத B,கமழேவ 

சீ�லD மாவண மதி�பணிக� மி�னேவ 

         சீர�ைக நகெர�னேவ 

   ெசய-ெப�' ம�னவ�க� வாயி-B� Bரசேம 

         திக9ேசாைல யி�பிரசேம 

கா�லD ேமைடகளி� வாCலக ம,ைகய� 

         கலாடம தைச�தா�4, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாF�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        9 

 

மாத�நதி யா�யி4 மAசணீ ேரா4ேம 

         வாவியி லன,L4ேம 

   வ�4லD பைணயிலS வாசநீ� பா;ேம 

         வள�க�ன- கBேக;ேம 

சீதள Bகி�சாய- க�4மயி லா4ேம 

         ெசறிபமர B�பா4ேம 

   ெச*Gதகி ல/தலா ரணிகி�ற வா�ேம 

         திக9களப ம�நா=ேம 

Qதமண� @2மல� கம9கி�ற ேசாைலேய 

         ெசா-ைவசிய ரனசாைலேய 

   ெசா-.Cப� கி�னர�க� பா�யி4 ேமாைசேய 

         ெசா�னக� ளா��காைசேய 

காத�வைர மண�@ச வனிைதய�க ளணிகி�ற 

         களபெமழி- @திகமF, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாF�பிVைற வாசேன 
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         ]சேன கதிேரசேன.       10 

 

சீ�லD காவல�க ெடளிதமி9* பாவல�க� 

         �னB�வ� ேமவல�கH� 

   தின�நிைனவ ராைணேய ேச�*பாிைச @ைணேய 

         ெச�தி�� �வ� ேகாைணேய 

ேய�லD ைவசிய� யாவ�� Gகழசிய 

         ெரSவிடB மகி92சிய� 

   மி�வி�/ ெததி�ெச-வ ெசதிாிகைள ேயெவ-வ 

         ாிைறவ�ேவ தAெசா-வேர 

தா�லD ெகா�கH/ தைழேசாைல ய�கH� 

         த�யிV= தீ/த�கHA 

   சசிமான B%4ேம த�ேடற ெலா%4ேம 

         தனமாத� தின�க%4ேம 

கா�லD மாி;ல' நாணBற @திெசறி 

         களகமா ளிைகக�QF, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாF�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        11 

 

12. வனBலD பைணகளி� காியேம தி�'ழா� 

         வ/த=' தி�= நீ4 

   வாைழயி [ைழ/�லD சாைளகெளS ேவைளயிC� 

         வாDதட நீர�/தி 

மனமதனி லB�[, க�றிைன நிைன�கேவ 

         ம�வி�மி Bைல2ர/த� 

   ம4வினி ெலாF�'பா ல�ன� பிாி���4 

         வனச�தி O4 �யில< 

சிைனவரா ெலனம4வி� ம�ளிய�க� கா-கிைள� 

         தி�ேடாளி� ம�ள� தடவ< 

   சி=காம மிAச.னS வாடவ�க� மா�ேபா4 

         திக9ெகா,ைக I9கேவா�� 

கனம�D ேசாைலயி� கலவிெசய வ�க�ட 

         கைலம/திகனிெகா ெடறி;, 

    க��ெயா4 ெம�ட' ெகாF�பிVைற வாசேன 

         "சேன கதிேரசேன.        12 
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ேகாடா� ேமேலா,' ேசாைலவள� ம/திக� 

         'தி��வா Cலகத�வி� 

   ேகாடதனி V=பல ம�/தியS Dலகினி� 

         '�ைளகளி ேனா4லாவ 

@டா� வா9த� மர�ைபய�க ளி�ேவ� 

         ேவ�=லக ெச/�ெவ�= 

  ெம-லேவ பி�ெச-ல D�மி* பய,கா%� 

         மீ�4மS விலAசி ேச�� 

வாடாத B-ைலெயா4 பி<சியி� வா<சிசி= 

         ம-.ைக யேசா'ேகா,' 

   மா�ைளயி� மலெரலாA ெச�=ெச� றைவயி-வ� 

         ம�ெவலா� வாாி;�4, 

காடாக நிைறகி�ற கAச�தி னB��4 

         களிவ��� னிைசபா�4, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாF�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        13 

 

ம�றற� மாய�பா �யி-B�ன Bர.ெனா4 

         ம�திைட தவ9/� ெச�= 

   வைரBைல* Kதகிைய யBெதா4யி� ப�கியய- 

         மைனகெடா=� ெவ�ெண;�4 

'�றா வர�பிைட� ேகாைதய�க டடமதி� 

         'Fமிநீ ரா4மமய, 

   '=கியவ� �கி-கடைம வாாி�' �/திCய� 

         ேகா%�-ைவ� தா%�மகிழ* 

ெபா�றாத ெவழி�மாத� விரக/ தைல�ெகா�4 

         ெபா�க�நி த�ப�ைவ��* 

   ேபா�றிேய த/�கி .ர*ப� ெகாடாேத� 

         ேபா�ெயன விைளயா�ேய 

க�றா-வி ளா,கனி ;'�த�ளி வைர >�கி 

         நிைரகா�த மா-ம�கேன 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாF�பிVைற வரசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        14 

 

பாவல�க ெளனவ��� னிைசபா� வரமட* 
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         பரைவய�க� ேசைனயாக 

   பசியகிளி 'திைரயா யசிதாைழ மலரதா* 

         படாி�% 4�பியாக 

மாவலாி C='யி� சி�னமா�� க�ன-வி- 

         வா,கிமல� வாளி தா,கி 

   மாB� Gைன/திரதி மாெதா4 மதி�கவிைக 

         வ�ெத�ற .ரதேமறி* 

Kவல� ம,ைகய� மாடவ� மய-ெகா�4 

         Gதியச� ேபாகI9க* 

   ெபா��மா மல�Q� மதன�வ� G,கBள 

         Gதியவிள ேவனிேறா=, 

காவதனி- மயிெலலா நடனமிட ம/திய� 

         க�4சதி கா%�யா4, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாF�பிVய� வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.       15 

 

ெபா�னைனய மாத�தட மாடவவ� Bகமைத* 

         Gதிய<சி ெயனமகி9/� 

   GகF=, 'வைளமல ர�'ழைல யி�ெள�= 

         K,கைரயி� B-ைலமலா 

மி�னெலன வவாிைடக� க�4தா ைழகெளலா� 

         ெவ�மல�க� ெசாறியேவாி 

   விைளவி�' மவ�க�ெமாழி ேக%ட'யி- த�ைதகH� 

         வி�ளா� நாணI9க. 

வ�னம� நைடக�' நிைனேவா4 பி�ெச-ல 

         வானதட நதிகேளா� 

   யாரெமா4 கயVலD சா.கH மிைணயிலா 

         மதிரசவ ர�ைபயாதி� 

க�ன-கB ெகழி-ெத,' கைழக�பல பலD ெசறி 

         கழனிக ணிைற/தெவழிலா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைர வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        16 

 

நாதC= ம�ைரயி-ைவ சிய�'ல� தினி-வ/த 

         நாயக� றனபதி�' 

   ந�மகவி லாைமயா� ெபா�ைனநிக� த,ைகய� 
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         ண�பியா/ ேதா�றற�ைன 

நீதB� ேதவிேயா டா�மறி ய*பரைன 

         ேந�/� 2வி காரமா�கி 

   நிதிபதிக ளணிBத� ெச-வ,க ளீ/�பி� 

         நி�மல� பத�நா�ேய 

மாதவ� ��றவ� வராைமயா- ஞாதிய�க� 

         வ�பின* ெபா��க� கவர 

   ம='த� ம�க�' மா�ல� றனபதியி� 

         வ�வா� வழ�'ேமாதி� 

காதெலா4 சைபB�G ெபா��வா,கி 

         ய��ெச�த கடDள� ட�'மாேன 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        17 

 

ேகாசிக� சனகெனா4 '=Bனி வசி%டC, 

         'வலய/தனிVேளா�, 

   ெகா�ட-வா கனC�வா ன�ட�க ளியாவ�, 

         ேகாகனக மல�ேளாC/ 

ேத2=, கயிைலயி� ெச�=திாி Gர�ெகா4ைம 

         ெச*பிட< சிவCேமா�/� 

  திகழ�% ேடவிெயா4 திாிGர/ தைனெவல< 

         ெச�ெபா�மைல வி-லதாக க 

வா2கிைய நாணாக மா-ெபாிய வ�பாக 

         மைறெயலா� பாிகளாக 

   மாV/தி யி�ேறா�றி ;லக�ப ைட�த�H 

         மலரவ� Qதனாக� 

காசினிைய ரதமாக ேவெகா�4 Gர�ெவ�ற 

         க�ைணய� CதDெபா�ேள 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைர வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        18 

 

19. த�ைவநிக� தசரத� மதைலயா�� ேதா�றிய� 

         தவBனிவ ேனா4 ெச�= 

   தாடைகைய ெவ�றக. ைகசாப நீ��ெம�< 

         சனகCைர மிதிைலவ/ேத 

;�வமி' சீைதைய� க�4மய- ெகா�4ெம�� 
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         '=Bவைம பலD�வி�ேட ;�தம� 

   சனகனிட� வினவவவ னிராசசைப 

         Yட�= ெகா�4கா%4� 

வாிவினா ேண�றிேய சீைதைய மண/தமா- 

         ம�கேன காியேமதி 

   ம4வினி� ெசாிதலா- வாைளக� ெவ'�4வா� 

         ம4வினி� றாவி@F, 

க�விவா� மணியிெனா4 கைழமணிெந- 

         மணிெயலா, கழனிகளி VகFெமழிலா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைர வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.       19 

 

அரணB= மி�கB ம�கினி வன,காேலா 

         டவமி�� �Aெச�விைன; 

   ம/தகC� ேநா�ேப; மரச�க ளி4�கB 

         மரDகளி C�றவிடB/ 

திரணெமன ேவவ/த வ=ைம;, ேகா%கிரக 

         ெச�ைகயா- வ���பBA 

   சி�திரவி ல�திரB னா�பய ெமைவ;ேம 

         சிைதDற� த�ைடQFA 

சரணகம ல�ைதயி� த�ணமதி ல��ெச�வா� 

         த�மேன மல�ம�கேன 

   சார,க ம��வனிைத தைனமண/ தி4'கா 

         ச/தன மணி/த2Bகா 

கரணெமா� Bகமாக B�கெவன ேவாதி4, 

         க�னிைக� க��ேவ-ேன 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைர வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        20 

 

ெகா-லாைன தைனய�= வ%டாைல ம�டப, 

         '=கிநர சி�மவாளி 

   ெகா�4வி� ேசவகA ெச�ெத�� ெத�னவ� 

         'ைறதீ��திS Dல'கா�த 

வ-லாைன ந-லாைன* Gைரெயா�= மி-லாைன 

         வAசக�க� பா�ெசலாைன 

   மாலாைன ;ாிG.� ேதாலாைன வாலாைன 



23 

 

         மா�பிலணி R.னாைன 

ய-லாைன யறி;லD பகலாைன ம� Bதல 

         ைவ�Kத மாகினாைன 

   யபிேடக மாரனர� மகிைமயறி யாைமயா 

         ல�=ைரெச� வாைதேயா�/� 

க-லாைன தி�ன� க��"/த வரன��ெச� 

         க/தேன ;/�ெமழிலா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைர வாசேன 

         யிசேன கதிேரசேன.        21 

 

சிறியவைன ெமாழிதவ ாிடாதப� வனமதி� 

         றி�வில� 'மணேனா4A 

   ெச-ெபாF திராவண� சீைதைய� ைக�ெகா�4 

         ெச�றதா லவைள நா� 

யறியெவன வXமைன� >ேதவி வாாிதைன 

         யைணக%� ெய�'ம/தி 

   யாAேசைன களிேனா4 ம*GரA ெச�=வதி 

         காயெனா4 '�பக�ண� 

'றியDட- Iலபல ெமா4ச�G மா.;, 

         ேகா%க�ண னி/திரசி�த� 

   '�றமி கிராவணா தியாிவ�க� சிரெமலா, 

         ெகா�டலைக ப/தா�ேய 

கறிகறி ெயன�தி�ன வி-வைள� த�Gெதா4 

         க�ைணரா கவ�ம�கேன 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைர வாசேன. 

         ]சேன கதிேரசேன.        22 

 

ச/�லD பாதேன தணிைக;= நாதேன 

         த�கட� பணிேதேன 

   தரணியிV தாரேன @ரேன தீரேன 

         தைகைமெப� மணியாரேன 

ப/�லD தனவ�ளி பாகேன ேயாகேன 

         பரமநீ றணிவாகேன 

   ப�த�ேம ல��Gாி;� வி�தகா ேம�ைமெப= 

         ப�ணவ�� க��க�தேன 

ந/�லD 'ைழயன�� பாலேன ேவலேன 



24 

 

         ந�ைமமிக வ��சீலேன 

   நலவேன வலவேன GலDமீ� 'தியா4 

         நளிகட� ெச/திலவேன 

க/�க ெமF/�லD �களிரவி ைய*பாி� 

         கவி�ெவ�ைள கா%4�@தி� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைர வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        23 

 

சினகரA ெசறிம�ைர @ரமா ர�ேறா�ற 

         ெற�னனபி ேடகC�'< 

   ெசகமதைன B�Q%� யரச�ள ெவ�=Gக9 

         ெசாியரச �=காைலயி� 

றனகமதி� வAசB= ேசாரமா த�க�ேசய� 

         தனிம'ட மதைனெவளவி� 

   தாமைறD ெச�திடD� ேவ=B� ெச�யேவ 

         தைகமணிக ளைமயாததா 

லனகெனா4 மி�வினவி வாெவன< சி=வெனா 

         டைம<ச�வ� B�னதாக 

   வணிக�� ெயா4'ைழக� காதினி. ல,கியிட 

         வ,கத/ ேதாளிேல�றி� 

கனகB= ைவசியரா மாணி�க� வி�=வ� 

         காமாாி ய��'மரேன. 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        24 

 

ஆதிகயி லாசமைல ேம�மைல க/தமைல 

         ய�ணா மைல*பதியிC 

   மணிபர, '�றA 2வாமிமைல வடபழனி 

         யழ'தி� ேவ^ாிCA 

ேசாதிதிக9 ெச�னிமைல ச�ைபநக� காAசிநக� 

         �கள= விரா.மைல;A 

   ெசா-லDய� தி�ம�ைர கதி�காம� ந�ெறா�ட� 

         Q9தி�� தணிைககாைர 

ேமாதியைல வ�தி�< ெச/தி-கF காசலB 

         B�காவி மைலயிலAசி 

   B�கநீ வாFமிட ெம�ணாிய வா,'றிய 



25 

 

         Bனிவன� =ணறRைல� 

காதிV� ேதசி�த சரவண பவாெவம� 

         கடDேள ெகா�க�மிைட;, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைர வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        25 

 

மாாிெபாழி கி�றெதன வ��Gாி; ம�ணகிாி 

         ம�ர� தி�*Gக9*பா 

   மாைலதவ சீரா= Gயமதனி ெலளிேய�ெசா- 

         மாைல; மணி/த��ெச�வா� 

ேவாிதனி லா�/தி4 கட*பமல ராரேன 

         விைர ெசாி;� ெவ�ணீறேன 

   ெம��மைறக ேட�யி4 பாதேன நாதேன 

         வி�தக�� க�ணீ தேன 

ேபாாி-வ� ம2ரைர* Gக9ேவ. ன%டவா 

         ேபாதைன< சிைறயி%டவா 

   ெபா�ம�ர ெமாழிவைரமி னீ�ற�H� ேவலேன 

         ெபா�னாட� ெதாFசீலேன 

காாி;ைர ேயாிகH� வாவிகH� வைளயி�ற 

         கவி�மணிக �கFெமழிலா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        26 

 

வ�ெகா�ட >யெவா� க,கா சல�தினி� 

         வ�வமைத யா%�ேமனி 

   வழிநீ�� ைட��விழி வா���ட மிைவயினீ� 

         மா�றிமயி ரா�றிேயெவ� 

ெபா�ெகா�4 Kசிவா ச*ெபா�க `விைம* 

         ெபா%�%4 Xத-க�ேசாதி 

   ெபா.Dற< 2%�க ளணி/�பிைற யி%டணி 

         ெபா�/�'� டலBமி%4 

ம�ெகா�ட வைரவட/ த�ைடக� சில�Gக� 

         மணி<சத, ைககளி%4ேம 

   வா�/தவி� ெகா,ைகயB >%�B� தா%�யி� 

         மகித- ெமலா�Gர�', 

க�ெகா�ட Dைமமா� ெதா%�-ைவ� தா%�ய�� 



26 

 

         கா%�மகி9 D=பாலேன 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைர வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        27 

 

எ�தைன தர/தாய ாிடம[கி யவ�ம�. 

         யி�/தி�/ ேதச.�ேத 

   ெயழிV� ெவ4��ட� ெவளிவ/� ெகா�தன/ 

         த,கைள யிய�=கி�ற 

ம�தெனன ெவளியனா� வறியனா�< ெச-வமிக 

         வா�/தநா 4களைல/� 

   மனமிலா� க-லாைவ நிகரான கயவ�ேம� 

         ம�ரகவி பா�யவ�க� 

B�தமதி னாெடா�A ெச�றிர/ தி4கவைல 

         B�றிV ெமன�ெகாழி*பா� 

   Iதார ண,க�ெசாV மாகம வித,கைள 

         BைறBைறயி னா�/� >ய 

க�தெனன D�தம�க ணி�த/ ெதாழ�ெதாழ� 

         க�ைண;த வி4�Bதேம 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைச 

         வாசேன ]சேன கதிேரசேன.        28 

 

பாாிெலா� மணிதிக9க ணாயிர, காக,க� 

         படவி4ேமா� க-.�B�G 

   பா�/�வ� ேமாவி��க� ெசறிDற� ேதா�றிC� 

         பகலவைன ெயதி�ந�[ேமா 

ேபாாி-Bகி- வைரையநிக� காிேகா� வாிCெமா� 

         ேபாராியி ெனதி�நி�'ேமா. 

   G-V[ மைர�L%ட ெமா�ல� க�வாிCெமா� 

         G.யதனி� B�ேபா�ேமா 

ேந�றெவ� ெனா4ேதா�= க�மசA சலவி��க 

         ணிைறDற� L�னாV 

   நிமலநி ன�%ேசாதி ெய�மீ� பரவிலைவ 

         யிைடயா� நிைலநி�'ேமா 

காராிய பயிாிC� க�ள-ேபா ெல�ைனநீ 

         கா�த��ெச� கனகமாட� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைர வாசேன 



27 

 

         ]சைன கதிேரசேன.        29 

 

சிைலயா ன4�தைல Gைட�தவ�� '/ேதா-க� 

         ெசறிதி�* பதமாறிேய 

   ெச�யதி� Bகமகி- மிதி�தவ�� '/ேத2 

         திக9கி�ற தி�ேமனிேம- 

மைலயா� க�ெகா� ெடறி/தவ�� '/ேதாளி� 

         வ4Dற� க4கிேயைக 

   மாறா ல��தவ�� ',க�ைண ெச�த�H� 

         வரதC� வியபாலேன 

யைலயாழி Q9தி�< ெச/தி-வ� ேவலேன 

         யர�மகவ தா;தி��� 

   ன�ப�க% க�ளா� 2�மா வி��தa 

         தழகா' ேமாெமாழி'வா� 

கைலயாைவ ;/ேத�/த BனிவC� 'ைரெச�த 

         க�ைண* ெப�,கடDேள 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        30 

 

சீலBட� ைவகைர ெயF/�மல� ெகா��விைர 

         திக9கி�ற 2ைனயி� I9கி< 

   சிதவ�வ ெவ�ணீ= KசிI வி�BகA 

         ேச�/தக� �ைகக� K�4 

IலமC வா�நி� சடா%சர தியானமைத 

         B�=� ெசபி��ேவ-ெகா� 

   B�கB� காெவ�ேற ய�ணகிாி நாதBனி 

         ெமாழிதி�* Gக9மாைலைய 

ேமVநின த�ளினா ேலாதி* பணி/� �தி 

         ெம�Aஞான நிலைமK�ட 

   வி�தகா சிாிய��' நி�தம�� சிலேன 

         வி�ணவ� ெதாF,ேகாலேன 

காலெமா4 க�பைன கட/�ேம லாகி;ைர 

         கா%சிேய யா%ெகாட��வா� 

  க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைர வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        31 
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மாிகB= மி�C, கனாDெமன ேவமாறி. 

         வ�கி�ற பவவியாதி 

   மா�=@ ெசனநாH மா�ெறாணா� ேதவ�கைள 

         வழிப%4 நி�=Lறி� 

தாகெமா4 நாெடா= மைல/தV� ேதனின� 

         சரணப, கயBதவிேய 

   சAசல வியாதிகைள மா�றிய�� Gாி'வா� 

         த�கட� பணிB�கேன 

ேமகமதி ேனா�வ� விரவிபாி ;=விய�ைவ 

         ெவ�`க ெகா�4மா�றி 

   விரவிநி� ',ெகா�க Hலவியிட மணிமாட 

         மிைடகி�ற மணி@தி;, 

காகநிைர L%�னி� 'யி�வள�/ ேதாைசயி4 

         கானிைர கHAQ9த�, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        32 

 

அAசன� க�ணிய�க� மய-I9கி யவ�களா 

         லாகி�ற கவைலெயா�பா 

   லCதினB ேமைம/த� மைனகH� கிைரேத� 

         யைலகி�ற கவைலெயா�பா- 

ெநAசமதி னயமிலா வAசக�க� பா�கவி 

         நிக9�தியைல கவைலெயா�பா- 

  நீலநிற யம�வ/� பாச�@ சி4வெனன 

         நிதB�வ� கவைலெயா�பா 

ெலAசிடா வ�ணமா மிSவைக� கவைல;= 

         மி�ன-கைள மா�றியா�ேட 

   ேயைழெயன யா%ெகா�வ ெத/தநா� க/தேன 

         யி�ேவைள ய��ைவையயா 

கAசன� கதவநிைர சாளர, களிO4 

         கைலமதி ;ாிAசிேயா4, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிஅைற வாசேன 

         யிசேன கதிேரசேன.        33 

 

ெபா�Cைற; ம�ைரயிேனா� ெபைணேவ%ட வணிக� ெம�* 

         Gக9மாம� மகைளேவ%ட* 
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   Gற�தநக� ெச�றவைள ம�ைர� கைழ��வ� 

         ெபாFதி�ளி ேனா�தளியினி- 

ம�னியி4 மரவினா- வணிக�@�/ திடவைதய 

         வனிைதக� ேட,கDைமயி� 

   வ�பா ல�/�கா ழிய�ேகா னறி/�விட � 

         மா�றியவ C�கவைளேய 

வ�னி;, கிணேரா �.,கB, காியாக 

         மணB�� திடம�ைரயி� 

   மா�றவ� சினா%ெச�= வைசLற வா�யி4 

         ைவசிய� 'லமணிெயC, 

க�னிமகி9 Dறவ�= சா%சியா� நி�ற��ெச� 

         க,கா� ன��ெத�வேம 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        34 

 

தாவிவ� நின�மயி- வா�*ப%ட வாDேபா� 

         சா�றாவி� வா��தவைளேபா� 

   தவைளவா�* ப%�4 2��Gேபா� மா�க�= 

         சா4G. வா�*ப4த-ேபா� 

Lவிவ� ம,ைகய�க� க�வைல* ப%டவ�க� 

         ெகா/தள� கா%�O4 

   'லவிவழி ெதாியாம லைலகி�ற ெவ�ைனநி� 

         ேகாகனக சரணநீ%� 

யாவிெயன வழிகா%� ெவளிமீ%� ய�^%� 

         யா�வத� கி�சைமயேம 

   யமைலெசறி கயிைலமைல விமைலய�� 

         பாலேன ய�ப�க% கCLலேன 

காவிெயா4 கமலமல� வாவிக� ெசாி/திட� 

         க�4வ� �ைசபா�4, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         யிசேன கதிேரசேன.        35 

 

நி-லாத Dடலமிைத மானிட/ தனில/த 

         நீதேபா த�வ'�க 

   நிலD�ற சீவாி� சில�ெச-வ ராகD 

         நிக�வறிய� சிலராகD� 
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வ-லா�ைம ேபசியி4 மி�ட�சில 

         ராகD மானBள� சிலராகD 

   மகDெப= வா9Dைடய� சிலராக D,ெகா�ய 

         வ/திய�க� சிலராகD 

ெவா-லாத ெச�தைனயி ேதேதV நியாயமா 

         ெவா� ப%ச பாதமலவா 

   ெவா�ெகா�4 நீெப=� ேபெற�ெகா வ��ெச�வா 

         ெயா.மைற� காியெபா�ைள� 

க-லா. னீழ. னி�/�நா- வ��க��ெச� 

         க�[த� காிய'�ேவ 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        36 

 

ேமாதைலக� @சியி4 சலராசி ந4ேவா� 

         ெமா���4 கைரகா�'ற 

   Bறி��� ெப�னD� ம/திைக< சா�/தவிைர 

         ெமா��தK மாைலெயனD� 

பாதக� ெகாைலஞாி4 வைலதனி லக*ப%ட 

         பசியமா� க�ெற�னவ� 

   பாசம த=/ேதா4 ப�பர� ெதனD�யா� 

         ப4கவைல மா�றிய��வா� 

Qதமா B4� வட�ெகா�G வி4விF� 

         ெதா�ம/தி Yசலாட� 

   >யேத OAச.ைச பா%வ� ேக%டசிர- 

         ெதா4சிற மைச��மகிழ� 

காதவைர Bரசமதி� ைவசிய� மைனயிைச� 

         கழகA ெசறி/தெவழிலா� 

  க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சைன கதிேரசேன.        37 

 

உ��தி4 வி��திரைன ெவ-வத� காிB�வ/ 

         �='ைற யிர/�நி�ப 

   ேவாேரF கடைல; BF/தமிF நீாிெதன 

         D�4மிF நிலைம;ைடய� 

ப���வைர யாைவ; ெந��கி< ெச��ேகா4 

         பா�வான ெவளி ேதா�றிடா* 
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   பாரவைச வி/தம� பாதல Bற<ெச�� 

         பாவமறி வ�Dகா%� 

ய��தி;ட னிதைன;[ ெத�வB� ெச�வி�த 

         வ2ர�வA சகமறி/� 

   வசனமா� வாதாவி ேயா4வி- வலைன; 

         மட�கி4 மக�திய�ற� 

க��தினி- மிக*பதிய ஞானBப ேதசி�த 

         க�ைண* ெப�,ெகா�டேல 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        38 

 

சிைலமாாி மளமெளன ேவெபாழிய வ�க�ட 

         சி=க�= ெதா=நிைரெயலாA 

   ேச�/�ட- பைத��* பைத�ேதா� ெவ�விட< 

         ெச,ைகயா, கா�Gெதா%4 

நிைலமா மைல�'ைட கவி��� கைழ�'ழைல 

         நீ�ைச ெதாி�>திேய 

   ேநயெமா4 மயிைல ெசறி நிைறGன� காளி/தி 

         ேந�/தவ� ைற�கா�தி4� 

Bைலமா நில�தைலவ� ம�கேன ய2ர�க� 

         Bறி/ேதாட ெவVB�கேன 

   Bனிவா�க ேடவ�க ெடாழ�த'/ தைலவேன 

         B�திய� HைமGத-வேன 

கைலமா� மைலமா� மல�மா�� வா9தலா� 

         கவிெனலா� ெப�'ெச-வ� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        39 

 

ஒரமா ;�ளா�வ மி�றிேய க�ளமன 

         Bைடயனா யிCBன�ேக 

   YழியA ெச�வழி வழி�ெதா�ட னாைகயா 

         அலறிகய D�ைனய�றி 

யாைரயா� ைக'வி� ேத��ேவ� ேபா�=ேவ 

         ைனயேன ெயன�கவைல 

   யா,ெகா�ய பசிநீ�கி நினத�% ேபாசனB 

         ம�ளிதி� ன�ைமெய�C� 
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ேபைரயா வ�மறிய நி�பத* பணிவிைடெச� 

         ெப�ேவைல ய��Gாி'வா� 

   ேபசறிய மைறபரD மீசன�� Gத-வேன 

         ேப�ல' ெதாFBத-வேன 

காைரநிக� L/தலா ரணியமணி மாைலமி' கைடவிதி 

         மிைட; ெமழிலா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேர2ேன..        40 

 

தைரயினி� ேறா�றி;யி� ெபா�றினவ� சலதியி� 

         றாவிவ� மைலையெயா*ப� 

   த�2�ைக L�;ல கா�ம�ன� ெபா�றின� 

         சல லதி;� மணைலெயா*ப� 

நிைரயினி� சதேவ�வி ெச�தி/திர பதம[கி 

         நீ�Bனிவ� ெதாழவிணா�ட 

   ெந4ம�ன� மா�டவைர ெயணிC4� கணேந�வ� 

         நீசேன Cட-க�@�/த 

�ைரெச�ய B�யா� ெபா�வா9வி தாமிெதன 

         ேவா�/�ள மதனிV�னி ;�ன�ைம 

   யாகிேன� வ�னமயி� மிைசவ/� 

         வ/தாள வி�சமயேம 

கைரெசயைண மதகி.ழி ய�பினி� ேச-பாய- 

         க�4ளா C�4மகிF, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�Vைற வாசேன 

         யிசைன கதிேரசேன.        41 

 

மன�நிைன ெயSவளD தரநிைன�. த�வா� 

         வF�தின� ெம�தைனதர� 

   ம�ணி�மிைச நி�ன�ைய ெய�தைன தர�யா� 

         ,கின� மறியா�ெகாேலா 

தினBதி� றா%ேக ெதாF�பெனன ேவா�/�நி� 

         சி�தம திர,கவிைலெய� 

   ெச�'ேவ ேனைழேய னி�பணி� ெதாழி-ெச�த 

         ெசயெலலா� @ணானேதா 

தனBைடய வதிகாாி ெயனிC�ேவ ைலக�ெச 

         ச�பளBமிைலெய�பேரா 
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   சாமியி� த�மமா பாதிெயனி C,L. 

         த/�யி< ச/தியா�வா� 

கனம�D ேமைடதனி� மயினடன மிட-க�4 

         கா�ேபாதி .கிளிக� பா4, 

  க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        42 

 

சாமைர ெயன*பிாி; நிைனவ�றி நி�ன�க 

         ட�ைனநிைன யாதமனBA 

   ச<சிதா ன/தவ� வாநின ���க�4 

         தாைரெபாழி யாதக�[A 

ேசமமி' நி�கீ��தி ெசா-லாத தாஅDA 

         ேசவ� ெதாழாதகரBA 

   சி�தமி' ப�திெயா4 சினகச�. திைனவலA 

         ெச��திாி யாத2ழV� 

மாமைற வண,'நி� வரலா= ேகளாத 

         வ�ெசவி; மா�கிேயசி- 

    மCடைர வ'�ததி� த�மமா ஞானBற 

         மன�ைவ� த��ைவையயா 

காமமி' கணவெரா4 வனிைதய�க ளிைசபா4 

         கழகA ெசறி/தெவழிலா� 

  க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        43 

 

மாவ. ெயC,ேகா ம�,கிெனா� 'ற�வ� 

         வைம/த மைறயவனாகிேய 

   வ/த[கி I�ற�� கிடBன� Kமியி- 

         வழ,ெகன விப/� நி�ப� 

ேகாவதைன ]/தன ெமன�தாைச வா���� 

         ெகா4�த�H ெபாFதிேலயி� 

   'வலய/ த�ைனேயா ர�யா யள/�மீ� 

         'லDவா� மிைசநிமி�/� 

ேச�ெவளியி� Bக4கீ� ட�டெம� �ைசெயலா/ 

         திர�Gய* ெபா.Dகா%�� 

   தி�B�ைய ெயவ�மறி யாவ�ண Bய�ெபாிய 

         தி�ேமனி ெகா�டேதவா, 
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காவ-ெப= தி�மாைல மாமென ேவெகா�ட 

         க/தேன ய��ெச�ச/த� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிஅைற வாசேன 

         யிசேன கதிேரசேன.        44 

 

பார�4 தா�பினி- விசி��நிமி _சV= 

         பவனமி� றைச;மாேபா� 

   பாிDமி' சAசல� �டனைல; மனவைலைவ* 

         பா�றிநி� =ன�கா%சி 

ேநர�� ட�தவA ெச���தி ெச��விழி 

         நீ���� ப*பராவி 

   நி�கி�ற ெதா�ட�பணி ெச��மறி ேய�றவசி 

         நிைலைமகளி ெனா�=மறிேய� 

வார�4 '�பதன மாத�பி� ப�றியவ� 

         வழிகாம R-கேளா�� 

   வ�ைமேய ென�'ன� பாதப,கய மீ/� 

         வரBதவ வி�ேவைளேய 

கார�4 ேகாGரB மாGரB ெமாழி@2 

         கயிைலைய நிக��'ெமழிலா� 

    க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிCைற வாசேன 

         ]சைன கதிேரசேன.        45 

 

மீெனா�றி ட��ளி ெதறி*ப< ெசறி/ேத= 

         விைரகட� றிைர2�,க 

   ெவ�யகவ ைல*ெப�/ திைரமி'� பிரபAச 

         ெவ,ெகா4, கட.�@9/� 

நாென�= மாணவ< 2ழியி 

         ழியி ன மிழா�நி� னளினமா Bபயப� த 

   ந�Gைணயி ேலறிB� தி�கைரயி ென�தவ� 

         ண-'வா பி�சமயேம 

ேதெனா�= ேதவார மBதகவி ெவFதியற- 

         ெசறிைவைக ெயதி�நடா�தி< 

   ேசெயாளி ெந�*பி� 2டாதிய� றி<சமண� 

         ெச�ெவலா� ெவ�ற'கேன 

காெனா�= நதிசா�� வனெமலாA ச�பக� 

         கா4K� ெதாளி�ெமழிலா� 
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   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        46 

 

Bர-கனி ேதெனா4 பாென�தயி ரானவ= 

         2ைவ;ைடய B�=B�4 

   BFBத ரா�கினி யவி��லD மலைகெயன 

         I>�க ெடா=மைல/� 

ேந�வனி ைதய�ைமய- வைலயினி� 

         சி�கிேய நிதBமவ ேரவ-ெச�� 

   நீட*பி வ/�G� ணாகேவ கீ�=�4 

         நீெராF' '�யமதிேல 

         சா�மன மைதமீ%4 நி�Cபய ப,கய� 

தாெடாFந- ேவைலய��வா� 

         ச�வபாி Kரண வக�டத� �வஞான 

         ச<சிதா ன/தBதேல 

கா�=வி� விAைசய�க� வ/�ைவ சியெரன� 

         கனகர ேம ைடயிVலாD, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பி Vைர வாசேன 

         ]சைன கதிேரசேன.        47 

 

இரவிெயாளி @சிேய வ�த-க� �தழவி9� 

         தி4களி� @4ேமD 

   மீாிர� டானன* பிரமCல ேகாட�ட 

         ெம��ைச சராசர,க� 

விரவியி4 சீவ�க ளட,க* பைட�கD� 

         விரலாழி மா-கா�கD� 

   ெவ,கன. ேயாட%ட பாலக�க� வயிரவ�க� 

         ேவழ,க �ைசகா�கD� 

பரவி� தி��க�ைண நா%ட� பணி��ெம�* 

         பரம�ட ல,க� Bதலா* 

   பகிர�ட ேகா�வைர காலா; த�ெகா� 

         பர�கDல கா�டவரேச 

கரவிகட கடத/தி ;லவிவ� விதி;, 

         கனகமா ளிைக;� வா�/த 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைர வாசேன 

         ]சேன சதிேரசேன.        48 
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Q�ெகா�ட ேமகB� ந4நிசியி னி�ள�/ 

         ேதா�கவா லB�ெவH�க� 

   ேதா�/தி4 க=*ேப= நிறேம� வாயினி� 

         ேறா�== மதி�கீ�றிைன 

ேம�ெகா�ட த/த,க� சிறிய X� ப�களிைவ 

         ெவயி-கா%4 மி�னலாக 

  ேமதினி �ள,கிட* ேப2'ர வி�யாக 

         வி�ைககளி ேனா4 நி�= 

பா�ெகா�ட ல*Gமைழ ெபாழிதெலன @சி*ப 

         ர/ெதFA Qர�Bகிைல* 

   ப<ைசமயி� ேம�ெகா� டயி�கா�= @சி�ைவ 

         பாரெவளி யா�''கேன 

கா�ெகா�ைட வனிைதய�க� சதியிெனா4 நடனமி4 

         கழகA ெசறி/தெவழிலா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன. 

         ]சேன கதிேரசேன.        49 

 

சைட*பவள மா,ெகா�* ப/தாி� க,ைகயா/ 

         ைதய-ல ம/தா�ட� 

   தைலயிெலா� பாV=� பிைறயாட வா�ட� 

         தைலமாைல யாவா�ட� 

Gைட�தி� மட/ைதைக� தாளமி% டா�ட* 

         K[மா� மFவா�ட* 

   K,ெகா�ைற ய�க=' ��ைபமல ாிைவெயலா� 

         ெபா�ெபா4 கல/தா�ட� 

'ைட* ெபாிய KதB, L�தாட வாணC, 

         ெகா%4ம� தளBமாட� 

   ேகாத=, கனகசைப மாதவ�க ெடாழநட, 

         'லDேகா CதDெபா�ேள 

கைட*ெபாிய @தியி- விைட�கடD� பவனிவ� 

         கா%சிமிக வா��'ெமழிலா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        50 

 

வ-லாாி� வ-லனிவ ென�=லக� யாவ� 
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         மதி�'�வைக பலRெலலா� 

   வாசி�த த�ெபா� ளறி/�பா �4வலC 

         மதி;மிக வ��Gாி/� 

மி-லா� ெபா�ேட� யய-மைன� ெடா=நா� 

         யாசி�த .�Dந�ேறா 

   ெவ�ெச,' ேவேனைழ ���ெச�ய வி�ேவைள 

         யினிநாைள ெய�றிடாேத 

ந-லா�=A சிேலா� Kமிைவ சிய�க%' 

         நம�பா வலவென�= 

   நா%�ெயா� கி�ளா�ைக நீ%�ேய ெபா�ளீ%ட 

         ந-'வா யி�சமயேம 

க-லார மாைலெயா4 B-ைலமா .ைக;மணி 

         கனைவசிய� Qழெமழிலா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        51 

 

சா/தவறி வானிைன நிைன�கி�ற ேவைளபல 

         சAசலA சா�ைமயா 

   சAசல/ தைனமா�றி ேயநிைன� கி�பசி� 

         தழ-வ/� B4'ைமயா 

ேந�/தவி விர�ைட;� வில�கி�� ேசாகBள 

         நி�திைரக� QFைமயா 

   நீ�கிவ� நி�திைரைய ேமனிைன� தி��மாத� 

         ேநச�வ/ த['ைமயா 

ேவ/�திைர ெயனமாறி யிைவயி,ங O=ெசயி 

         ேலைழேய ென�ெச�'ேவ 

   னிைடY= நீ�கிநின த�பரD� ேவைலெகா� 

         வி�சமய மி�சமயேம 

கா/த, க�/தா� கவ�த.� க�டவ�க� 

         க�கவ� மாடேமா,',. 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        52 

 

இைச*ப%ட வளவி�மன ெந�'�கி ;ழ-கி�ற 

         வி�சிைறய வ2ணம�ேபா 

    விழிவான U�2ைவைய ந<சிேய >��-ப4 
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         ெமழி-மகர ம�ேபாலD� 

வைச*ப%ட ெவா%�னி� ப4பறைவ ேபாலD� 

         வைலப%ட மா�ேபாலD� 

   வனிைதய�க� மயறனி லக*ப%ட ெவ�மனநி� 

         வரசரண மீ�ப%4 

நைச*ப%ட பாவின மன/தA ெசால*ப% 

         ெடனாD/ தF�Gப%4� 

   நாயகா நி�ெசவி� ேகறவிைல யாவி/த 

         ந�ற�ண ம��ைவையயா 

கைச*ப%ட ப�ைமைய� க�4பா அ�ணா�. 

         Kைசக� கல,'மாட� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசைன.        53 

 

ேத�'நைச நாக, கிட�'�வ� மீகமன� 

         தீர,க ட��ேதாணி 

   ெத�றிைச� L�ெறC� பாவ�ெவ� பாசவைல 

         சி�கி� ���'ம<ச 

மா�கியி4 நா�Bக 'லால� விைன மி��திைகயி 

         �ளியிட Dைடம%கல 

   ம�மன* ேபயா டர,கமா த�கணைச 

         யைச�தா%ட ெவ��வானர/ 

தீ�கி4 வி�/ெதC/ ேதகேம நிைலயில� 

         சிறியெனைன யாளேவ�4A 

   சீலேன சிவகாமி பாலேன ;யி�ெதா=A 

         ேச�/�நிைற கி�றெபா�ேள 

கா�'�ைவ சியேரா4 காவல�க� ெசறிகி�ற 

         கைட@தி பல'லாD, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        54 

 

��யி%ட விைடெப�ற தி�வ�ளி ெயழிலைத< 

         2�தியா9 Bனிவன�= 

   ெசா-.யிட நைசேயா4 மயலாகி மயிலா4 

         ேசாைல�' றிAசிசா/�� 

ன�யி%ட விடெமலா, க-லாக D�G-ல 
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         தாகD Bைள��B�தி 

   ய��பதவி ெப�ேறC ம-a�யா 

         னீ;மஃதா�கினா ய-ைலையயா 

வ�யி%ட திாிQ. யநநீ. பவI. 

         வா,'ச� காகபா. 

   வனமா. த,ைகெயC மாத,கி ]�ற��ெச� 

         வரதேன பதிவிரதேன 

உயி%ட வனசமதி- ெவ�பணில B�தில' 

         கழனிக ணிைற/� ேமD, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சைன கதிேரசேன.        55 

 

�ைர<சாமி சாமிெயன ேவெச-வ� பி�ெச�= 

         ேதா�திரA ெச��பா�க� 

   ெசா-.� �தி��நிதி தாெவ� றைல/�ம= 

         2ைவக�மி' ப�டமா�/த 

விைர<சாைம ெச�ென-த� வBெதலா B�4�4 

         மி�னா�க� ைமய- I9கி 

   @ணாள தாயி� வைர�கழி/ த�ேமV� 

         ெம�ய�� வி��பிவ/ேத� 

வைர<சாமி ெய�ற'ண மா�றிய�� ெச�ெத�ைன 

         வா9வி*ப ��பர,கா� 

   ம�Bதல Dலெகலா நீ�றவ� நA2�ட 

         வரதன�� Gத-வவாழி� 

கைர<சாமி ந�கீர C�க��ெச� சீலேன 

         கDாிய� ளி4பாலேன 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        56 

 

ஆ%சிெபற நீக�ைண ெச�வெதா4 நி�னாிய 

         வா�'A சகாயமாக 

   வ�ட�ல காமி< சிேலா�Kமி வ/ேதனி� 

         ன�ையமற வா�ேபா�றி 

நீ%சிெயா4 மனமதி னிைன/�பல யாபார 

         ெநறிBைற Gாி/�ெச-வ 

  நிதிெப�' ைவசிய� ேவளாள� க%ெகா� 
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         நி�பமிக ந�Gவா�/த 

தா%சணிய Bளநம� பாவல னிவ��'நிதி 

         த'தியா ய�ளெவ�= 

   தாெனFதி னாலவ�க� ஞாலெமா4 ெபா�ளீவ� 

         த�ணமி� த�ணைமயா 

கா%சிெயா4 க�பைனயி� ேமலாகி ;ைறகி�ற 

         கடDேள க�ைணGாிவா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன. 

         ]சேன கதிேரசேன.        57 

 

சீ�ெப=மி Dல'தனி� மாCட�க ளா�வ/� 

         ெச�மி�த சீவ�B�னா% 

   ெச�;= தவ�பல/ >�கிநிைற கா%4=A 

         ேசேய சிவ�தராேச 

ேய�ெப�' ம,கவ� தவ�தளவ தாகD 

         மிழிபவ� தளவாகD 

   மி�ைமயி� ெச-வெமா4 வ=ைம; மள/�தD 

         மீரா= கரநாழிேய 

ேந�ெப� சடா�கர தியானB= ம�ப��' 

         நீ,காத ெச-வேமா4 

   நிதிகH, ேகா%ைட� கண�கா யள/� தD 

         ேந�ேவ- ெபாாி�தகாேல 

கா�ெப�' ேசாைல;= ம/திக�வி- @ரைர� 

         க�4கB ேகாிவாD, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        58 

 

அ�ணமா Cதவியி4 வ�ளிமா� வ�வமைத 

         ய�டவ* KமாெனC 

    தியா9 Bனிவ/� ேபாதியா B�னமவ 

         ளாரவளி Oெர�ெவன 

வ�ணமா, 'றமா� மல�மா� கைலமா� 

         வாCலக மா மா�ெம<2� 

   வ�ளிமா த,கமி' ெத�Hமா, கனிையநீ 

         ம�விேவ% �டDமீேத 

த�ணமா ெமனநா� ெவ�ளமா ெனா�ேகா� 
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         தடவைரக� மீேதா�4A 

   சாரல, கா%�னி- வ�ளியா0 ேப%�ைன� 

         தா�க�4 ேவ%ட'றவா 

க�ைணயா, கடலாகி வ/ெதன� க�Hவா� 

         கமலமி' வாவிQF, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        59 

 

ெதா�=ெதா% 4ன�வழி ய�ைமநா ென�னவி� 

         ெதா-Vல ெகலாமறி;ேம 

   ெதா�4ெசய ேவ�டாநீ ேபாெவன வில�கினா� 

         ெறா-பர� பைரயிேனாேட 

ய�=ெதா% ��=வைர ெச�L. BFவ� 

         ம��ெச�� த�த�ேவ�4 

   ம-லா� ேபாகிேல� ேப�*பி�ைள யானாV 

         மைன த/ைத யிக9வ��ேடா 

ம�=ெதா% �4ெபான� பலகார ன�ைடயி� 

         மறி��ைன யிF��வி%4 

   ம�திச� ேப2வ னி-லாத ெசா-.ெல� 

         வழ�கி� கிF�'B�ேடா 

க�=ெதா% 4ய�விளா, கனி@9�த வாிம�க 

         க/தேன க�ைணெச�சீ�� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாF�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        60 

 

G�கசின Bைடயரா� ேவதெனா4 மாV� 

         G'/தா�= பைகையமா�ற* 

   Gவன,க ஊ4�வி ய�ட�தி� ேமலா� 

         Gர�தினி னிமி�/த,கியா 

ய�கணி; மரனி�ற நிலைமயி� ெசய-க�ட 

         வயன�ன மாகிB�ைய 

   யறி'ேவ ென�ேறகி னானமா- வராகமா 

         ய�ையயறி Dறநா�னா� 

ெச�க�நிற ேவணிB� யறியாத வயனன/ 

         ேத�பி� திைக��ெவ�க� 

   தி�வ�ைய மா-ப�றி யறியா� ெகா�ெபலா, 
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         ேத�/திட< ெச�யேசாதி 

க�'சயி ல<ேசாைண நாதன�� 'மரேன 

         க/தேன G/திேமD, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைர வாசேன 

         யிசேன கதிேரசேன.        61 

 

மFராம� மா%4வி� ெறாழிV/ �ேராணனிட� 

         வ�ற�� ெதாழிVேமா�/த 

   வாசவ� 2தேனா4 வா;2த C,ெகா�ட 

         வ-லப< ெசய-களா�/� 

வFவா� மன<ச'னி �<சாதன�க�ன� 

         ம�2ேயா தனெனாெடவ�� 

   வAசக* ெபாியேயா சைன ெச�� பா�டவாி� 

         வ.யசீ�< சி,கமான 

ெவFேந� Gய<சதா கதிைம/த ைன�ெகா-ல 

         ெவ�ணிேய ெபாியயா�றி 

   னிைடயிெலா� கFவதைன Y�றவைத யறியாம 

         விைசநீாி லா4ெபாF� 

கFேநாி� @9@ம னழியா� வழியதா� 

         கா�தமா- ம�கவ��ெச� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        62 

 

அாியயC மாியிெனா4 மைறகH/ ெதாFேத�� 

         மணிம�ைர யதைனB�ன 

   மர2Gாி ெத�னெனா� நா�ேவ%ைட யாடெவன 

         வசலம� '=கிய,ேக 

;ாியமா னினெம�' யாளிG. யாைனகைள 

         ெயா�@சி ேவ.னாV 

   ெமா�டCவி னாVெவ� 'க�4வ� ெபாFதவ 

         [�றெவா� க�மானிவ� 

ெறாி'ேவ ென�=ெபைட ெயா4வFதி பைடைய< 

         சிைத�கவைத மார�ெவ�= 

   ெச�றெபாF த*ப�றி யி�'�ைள ]ரா= 

         ெத�மர அள�த-க�4 

காியநிற ேவனமா�< ெச�றBத Bதவிேனா�. 
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         காதேல கா�த��ெச�வா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        63 

 

வ�ண* பேயாதரB மதிBகB� வா�/தDைம 

         மாதிெனா4 மல�க`வி 

   வ�கி�ற ெபா�Bக. யா�றிெனா� சா�பினிெல� 

         வரதC� றிடSவ[ளா 

ென�ண* ப4�ெபாிய தி�ணெனC ேமா�ேவட 

         னிைறவன� ெதாFமாைசயா 

   ெலழி�'Aசி யா,'டைல யி�றைழக� Kமல 

         ெர4��வா யா,'ட�தி� 

ற�ண* ப4Aசல, ெகா��ள, க-ைலயி� 

         றைச ெகா�4 பணி;ேமா�நா% 

   ச�Gத� க�ணினி� G�ணீ ெராF�கிட� 

         த�கா லத�க�ைவ��� 

க�ைண* பா��கீ/த க�ண*ப C�க��ெச� 

         காமாாி 2தவ��ெச�வா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        64 

 

தனதனன ைவசிய� ெசறிம�ைர மாற� 

         றவ�தி� கிர,கிI�= 

   தனBைடய கனியா� மக�தினி� ேறா�றி� 

         தடாதைக* ெபய��வா�/த 

வனனைட* பைடவிழி� 'யி�ெமாழி* பவளவித 

         ழாகB� ப<ைசவ�வா 

   ய�ைனயா, காAசைன வள��திட வள�/�விS 

         வகிலமைத யா2ெச�� 

சினBடனி வ%டதி� ெக-லாAெச யி��ெம�< 

         சிவெனா4 ெமதி��தகாைல 

   தி�Bைலயி ெலா�=கா ணா�மன நாணியணி 

         திக9ம�ைர த�னி�வ/� 

கனகமைல வி-.ைய� தி�மணA Q%�யி4 

         கDாிபா லகவ��ெச�வா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாF�பிVைற வாசேன 
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         ]சேன கதிேரசேன.        65 

 

அட-Gைன தடாதைகயி� மகவதா�� ேதா�றி ம� 

         ராGாிைய யர2ெச�� 

   ைமயன�� ேவ- ெச�4 வைளயிைவக 

         ளா�பைக யட�'மா வ.ைமெப�=� 

திடெமா4வி ணரசC= சி�மா சன�தினி� 

         ேச�/�சம மாயி�/� 

   ெச-.ைன� தைளயி%4 வைளயினா 

         ./திர� சிரம'ட� விழ@சிேய 

வடவைரயி� ேம�'வ4 ெச�டா ல��த,' 

         ைவ*Gநிதி தைனெய4�� 

   வ�ணரா ச�வ.ைம கா%�< ெச��ேகா4 

         ம�ைரைய யழி�கேமD, 

கட-2வற ேவ-வி%ட D�கிர 'மாரனா, 

         கடDேள க�ைணGாிவா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        66 

 

ஐயான ன�தன� ளாறா� ன�தநிைன 

         ய�ைனயவ ல�ெற4�ேத 

   ய,க/ �ைட�ேதெம� விய�Dகைள மா�றிெயழி 

         லணிBக� G�வேம�றி 

ெந�யா- வழி��மி' க,காசல, 

         ெகா�4 நீரா%� யாைடQ%� 

   நீறி%ேட யாறி� விழி�'ைம யி%டா= 

         ெந�றியி� ெபா%4மி%ேட 

ெயா�யார மா�மணி< 2%�;, காதினி 

         ெலாளிெச�'� டலBமி%ேட 

   ேயாலமி4 த�ைடக� சத,ைகதி� வ�யி% 

         4வ/� வட மைறயி.%4� 

ைகயா லைண�தBத I%�B� தா�4, 

         கDாிய�� பாலவ��வா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        67 

 



45 

 

நாகாதி ப*Gர மட/ைதய�க ளிைமயவ�க 

         ண�மதைன ரதிையநிகரா� 

   ந-ெலழி- பைட�த விAைசய� விAைசமட 

         மாத�நாரதா தியBனிவ�க� 

ேமாகா ாிைச*பாட- க�றா4 கா/த�வ� 

         Bத.ரவி சசியிேனா4 

   ெமாழிதிைச* பால�� KDலக மா/த� 

         ெமா���நிைன ேய�தி நி�= 

வாகா மயி�Gரவி மீேத= பாகாெம� 

         மாதவ�� க��ெச�கி�ற 

   வரதகி� பாகரா 'மர'� பரெவCெம� 

         மன�'� ெகா�டெபா�ேள 

காகா ெவன*ேபா�= மவரவ�� க��ெச;, 

         க/தேன வ/த�Hவா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        68 

 

அணிவா�/த கா�கால மைழBகி- கிழி��ெவழி 

         லவி�2ட ெராி�'மி�ேபா 

    லா�/ததி� D�பிைற; மவி�'ழ� பாரம 

         தைச/�லவ விைடவத�றி 

மணிவா�/த மதகாி� ெகா�ைப* பைக��நிக� 

         வடவைரைய ;�பழி�� 

    வாைர� �ணி��* Gைட�த', 'மBைலக� 

         வள�2ைம ெபாறா �வா�* 

பிணிவா�/த RெலC X2*ெபாசி தர�த�ைட 

         பிறFகி� கிணிGல�ப* 

    ெப�திைன* GனBலD வ�ளிெயழி னறவிைன* 

         ேப�ெபாிய ெகா�G நீ�ட 

கணிவா�/ தி�/��4 ேவ=பல விைளயாட- 

         கா%4=, க/தவ��வா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன சதிேரசேன.        69 

 

ச�வாி ெவ��ேடாட மழகதி� பர*G<சி 

         த�'ைட நிழ�றவாச� 
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   தமிேழா4 பிற/தம/ தானில� ேத� 

         K%4 த'2க* பாிக`�� 

ம�வாிய ப<சிள, தளி�வி- வைள��நிமி� 

         வ�4ெகா4 வ�4K%� 

    வாயினா- மகர/த வாாிெபாழி மலா�G 

         வாாிமிக ெவ�ெததி�/� 

ெபா�வாிய @ரெமா4 B=மத� றி�ேமனி 

         ெபா�ெயழ< 2ட�விழியினா� 

   ெபா�=வி� தவைன� தி��பவ�� ெச;மர� 

         Gத-வேன மைறBத-வேன 

காியவாி சலசB= தடெமலா மாத�Gைன 

         களபக� >ாிநா=, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        70 

 

சீாி%ட G�Cனி* பனியினள D,க�� 

         திகழா� ெச�யவா;A 

   சிறிெதC� ெவH�கா� ைம�க�க� பசவா� 

         திகFநவ மணிக�வா�/த 

வாாி%ட ெகா,ைகக� 

         மணி�க� கரா�Gைக 

   வா�/தம� 2ைவேவ%4வா� ைவயா� மதிப�� 

         மாகா� '>ணமதி� வ/தி4, 'ழவிகமல 

ேமாி%ட D/தியி� ேறா�றி4, 'ழவிைய 

         ]ரா= ைக�'ழவிநீ 

   யிைறவCைற கயிைலயி� பிரணவ* ெபா��வினவி 

         ேய�மறி கி-லெனனேவ 

காாி%ட க-லைற< சிைறயி%4 மீளவி4 

         க/தேன வ/த��ெச�வா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        71 

 

வயBக� ெப=கி�ற தி�கய� யாDBண 

         வா'�ேவ ழ,கடா,க 

    மAசிV= மிA2மதி த/த,க ளாகமா 

         ேம�வைர >ணதாக 
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Gய�Bக� ெப=ச�கர வாளகிாி Qழ�ட 

         Gவனெமா� Lடமாக* 

   ெபா,'கட ேலFேம தானநீ� ெபாழிகி�ற 

         ெபா�கD�க ளாகநாH� 

பயBக� க/தவைர ேதா�றிட மதாகைவ� 

         Kதெவளி பாைதயாக* 

   பாகைன ெவ�%�4வ தாகெவதி� ெகா�4நிழ- 

         பைகயதா< சினமீ�ெகாH,' 

கயBகா 2ரெனC மாைனைய 

         க/தேன கவைலதீ�*பா� ட�கியி4 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        72 

 

மாத�க� வா�ெதா=, 'ழவி;� வா�வ/� 

         மைலையநிக ரவ�ெகா,ைகயி� 

   மணிவா� 2ைவ�தBத B�ட�ப மனியBனி 

         வரC�ட கடைலெயா�'� 

ேபதைமெகா ள�னலா� வாயBத B�ட� 

         ெப��Gற� கடைலெயா�'�. 

   பிாியெமா4 ம=2ைவயி னB��ட வளவ�ட� 

         ேப[தவ ேம�ெவா�'A 

ேசதம. யா�ெகா�ட Dடெலலா ெம�ணிேலா 

         திக9வானி� மீைனெயா�'A ேச/தேன 

   யினிேயC மிSவைகய ��ப,க� 

         ேசரா� ன��Gாி'வா� 

காதவைர மண�@2 ச/தன< ேசாைலக� 

         கAசO ரளDய�/த 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        73 

 

விைளD�ற தவராக வர�B�G ைக�ெகா�ட 

         ேம�ேவ ேயடதாக 

   ெம��தவாி Vய�வா� வியாசபா ரதமதைன 

         ெம�Aஞான மதிVய�/ேத 

யைள;�ற வ�மீகி நாரத� ெசா-கைதைய 

         ய�ெறFதி ைவ�தெல�ன 
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    வதிபா ரத*ெப�, '�'ல< சாிதமைத 

         யதிசய மிெத�றயி�*ப 

வைளD�ற வி�ெகா�பி ெலா�ெகா�G த�னாிய 

         வாைகெப= ைகயி-வா,கி 

   வைரD�றி Dலேகா4 வாCல ெகலா�Gகழ 

         ைவ�தைவ, கரனிளவேல 

கைள;�ற பயிெந�ன விைன;�= ெம.கி�ற 

         கைடயெனைன யாளவ�வா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        74 

 

ேம-கா%4 ெமழி-B�' வி-லளD கா%�யிட 

         ேம�ெவன நிமி�ெகா,ைகக� 

   ேமDம� @9/தைசD கா%�யிட விைனகா%� 

         ேவ-கா%4 விழியிர�4, 

ேகா-கா%� யிலகவி�� ெகா4ெச�த 'ழ-கணைர 

         'லவவி4 ெவ�ைளகா%ட� 

   ெகா,கா%4 சீ�ட- 2ாி�ெத�G கா%�ட� 

         'ழற-கா% �டெமாழிெயலா 

மா-கா%4 நைடகட� ளாைமகா% �டெவFதி� 

         வ�B�ைம கா%4மாத� ைமயலா, 

   கா%�ைட மன*ேப யிF*பதைன 

         மா�றிநி� வனசமலரா, 

கா-கா%� ெநறிகா%� ய��கா%ட வி�ேவைள 

         க/தேன ந/தாவள� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        75 

 

நிைலநி�ற ெகா*ைபவி% ெடா�கா*பி னளவி�றி 

         ேந�தாD ம/திேபால 

   நி�'ந� ெனறிவி%4 வAச*G ல�க�ெசV� 

         ெநறிேயா� நாேடா=ேம 

;ைலகி�ற சாமர ெமன<சிதறி ேயா4மன 

         ெதா�=ப% ெடா�நிைலயதா 

   Y� =ப% �4�வைகைய யறிவி�க மா%டாம 

         ேலா%�வி% �4ைவேயV� 
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றைலநி�ற நாC�ைன வி4வேனா மனதினா� 

         றாவி*பி ���விழியா� 

   சரமாாி ய*Gமைழ ெபாழி'ேவ னா�ெகா�4 

         சரணமல� தைள K%4ேவ� 

கைலநி�ற ந�கீர ைன�கா�த- ேபாெலைன� 

         கா��நீ ய��ெச�'வா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        76 

 

தாயின� ெக�ப� தF/�மிட� ெசாலெவனி� 

         றா,கா வ��தம�ற� 

    த�ப�வ ெம�ணிேலா வனநைட� 'யி�ெமாழி< 

         சாமவி� ேளாதிமடவா� 

வாயி. னக*ப%4 வா4= வ��தம� 

         மாயா வ��தம*பா- 

    வேயாதிக* ப�வ�வா Dண�வகல ெமாழி'ழறி 

         வ�கி�ற ேவைளபலவா 

ேநாயினிட ரா-வ� வ��தம* பா�மற. 

         ெநா�யிCயி� கவ�வென�ேற 

    ேநா�'= வ��தமிS Dட-ெகா�ட நா�Bத� 

         XவVமி/ நா�வைரெயணி� 

கா;க� பதம�H மான/த B=வெத� 

         காலேமா வைதயறிகிேல� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        77 

 

ெத��ைர� தடம�ைர தைனயாH� வர'ண� 

         ெத�ன�B� வடGல�தி� 

    றிகேல� நாதனா� Gலவனிைச ேத�/தி4 

         ெச��கினா ெலம�பரைன 

ய��ைச* பாணெனா4 பா�ெவல D�CெபாF 

         தர�விற' தைலயனா�<ெச� 

    ற,கவ�B னா�பாண ன�ைமெய� 

         ேறபா� ய*ெப�� Gலவ�வி�� 

த��ைக ெயலா� ேபா%டS விரவி�ெவளி 

         ேயா�ட� தனத�ப னிைசQ�ட� 
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    தா�ெச�� தாதகி� தி�மாைல யா�ேவ�4� 

         தனேமா4 மணிெச�ர�தின� 

க��ைகக� Q%டமகி9 பாணC� க��ெச�த 

         க�[த� க��'ரவேன 

   க��ெயா4ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        78 

 

அைன��யி�� '�ெப�ற வ�ைனயா ய*பனா 

         யைவெயலா மா�கிநாH 

   மைலகட� Q9Gவி யட,கெலா4 வானா� 

         யாைவ;, கா�தவரேச 

விைன�ெதாட�பி னீயா�' Bயிாி-யா ெனா�வC� 

         ேவற-ல� @ணெனனிC� சாகாி 

   @9��பவ சாகர� �ைணவைத; னீரா= 

         விழிகH, காண விைலயா 

நிைன��நா னி�மீ� பா4வ� B�னா�' 

         நீ�ெசவி� ேகறவிைலயா நீெயைன� 

   ைகவி4த- நீதிேய� வா9Dெப= 

         நிலைமத/ த��ைவையயா 

கைன�ெத�ைம வாவியி� க�=ளி* பா-ெசாாிய� 

         க�4ேவ% டனம�/�, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        79 

 

Gவிக%� வா9/ெத�ன நிதிக%� வா9/ெத�ன 

         Gக9க%� வா9/�ெம�ன 

   ெபா�றா. க%�4� ெப�4பி� ைளகேளா4 

         Gைரச%� வா9/�ெம�ன 

வவிக%� யாமB� ம�க%� ந�ெசெயா4 

         மா�G�ெச� ேவ.க%� 

   யணிெப=, க�க%� யர�மைனக� க%�ேய 

         ய,க�� பாைலக%�� 

'விக%� ெச��ெந� க%�வா9/ தி�Cைம� 

         L�=வ� க,'க%�� 

    'றிக%� ;யி�க%� ேயா4ெபாF திைவெயலா, 

         '=கிவழி க%4ேமாதா� 
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கவிக%� ேயபா4 ெதா�ட�� க��ெச;, 

         க/தேன வ/த��ெச�வா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        80 

 

அயமா யி��கிCA சிலேபா� கைர;நி� 

         ன�யிைண� கபயெம�ற 

    வ�யென� கவைலைய* பலேவைள Lறி;நி 

         ன��மன, கைரயவிைலேய 

யிய-பான பாட-க� ப���� �தி�த�ப 

         னி�ெசவி� ேகறவிைலேய 

   யி�ச�பிர தாயமா ேபசாத சாதன 

         ெமC/ெதாழி- ப��தெத,ேக 

2யமா' நீநின� ெதா�4ெச; ம�யைன� 

         ெதாட�கவைல யி�=Bதலா�� 

   �களா யிாி/ேதாட வ��வா யர�ேற4 

         2�திB� வானெபா�ேள 

கயமாவி� ைவசிய�க� நயமா� மகி9/�லD 

         கவி�@தி நீ4ெமழிலா� 

    க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        81 

 

ெச�னிைக ெதாFேத�� ம�றிடப B�திைரெச� 

         தி�ம�ைர யரைன மறவா< 

   ெச-வியா� Kவண* ெபா�னைன யாெளC/ 

         தி�மா� ேதவகணிைக 

ம�Cைக� கரகாீ ரால�ய� கா-கFவி 

         மகி9Dட னBத��தி 

   மனதார வவ��ட மி<சிைல ய�/தி4 

         மாதவ* ெப�ைமேச�வி� 

ப�னிைக* ப4மர� றி�D�� க��ட* 

         பணமைம Dறாம�வாட* 

   பரமனவ� மைன;=� பைழயபா� திரெமலா�. 

         பணிெச;� ெபா�னா�கிய� 

க�னிைக� கீ/�கா% சி;மீ/த வரCதD 

         க/தேன ய��Gாி'வா� 
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   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        82 

 

ேமகB� ெவH�க� க�*ேப= பகேடாி 

         ெவ*ேப= சினேமறிேய 

   @ரெமா4 QலB� பாசB, ெகா�4க4 

         ேவகெமா4 தாவிவ�ைம 

நாகெமன வதி�Dற* ேப2'ர .�ெய�ன 

         நானில, கH�ந4,க 

   நமன[கி னா.,' ந�ணிடா ேதயடா 

         நா�ேசயி ன�ேயனடா 

ேவகெமா4 ேமா%டா ெவனெவன� 

         மனதினீ @ர�வர வ��Gாி'வா� 

   ெவ�ளிவைர ெயCேமைட ேமனி�= மயிலாட 

         ெம�'யி-க ளிைச*பா�4, 

காகெமா4 G�ெளலா� விைளயா4 ேசாைல;, 

         கனவைரக HAQ9த�, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        83 

 

தா9நைர ;ேராம,க� சாமைரக ளாக ேநா� 

         தாைனய, கடலதாக� 

   தைலந4� க,கேள ெகா�களா�< ேச��ம� 

         த�'திைர யதிேலறிேய 

Y9விைன யர%டனா மரணம� ெனைனெவ� 

         =யி�*Gற, ெகாHBனாக 

   D�ன�கி அ=ஞான ச�ரவ�� திையேயவி 

         ெயாளி�கைலக� சாமைரகளா� 

வா9த�� வAேசைன சா�திர, ெகா�யாக 

         மைறெயC� பாியிேலறி 

   மணிநாவி� வா,கி< சடா<சர� ேகாேலவி 

         மரணமைன ெவ� =சிவமா, 

காழெவா. ;டனிைன* ெப=தலா� ப%டம� 

         க%�ெயைன யா�ட�Hவா� 

    க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        84 
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வானம� கீறி;ய� மா-வைரயி� ேமவி4 

         மர�ெகா� பிறா.Oறி 

   வ�கி�ற ேதனிைன� 'வலய� தைசநைட 

         வழ,கா� ப�;Bடவ� 

றானிைன� த,கா/� வாயிைன விாி�தி4/ 

         தகைமேபா லயேனாடமா� 

   ச��மைற; மறிெயாணா நி�பாத ப,கய/ 

         தைனமனதி அ�னி;�னி 

நானC தின/ேத� வா�ேன னி�சமய� 

         நா�வ/ த��Gாி'வா� 

   நாதேன KமிGன லன-வாத ெமா4காய 

         ந�ணினிைற D=ேபாதேன 

கான�நிைற விAைசய�க� க/த�வ ாிவ�கட, 

         கவினகர ெமனவிள,', 

    க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH*பிVைற வாசேன 

            ]சேன கதிேரசேன.        85 

 

வாO= மகCட னமர�கH BைறBைறயி� 

         வ/�'� ேறவ-ெச�ய 

   வலேனா4 Bலகா�ட விரணியா 2ரைனB� 

         வைத�திடந� மனதிV�னி� 

>d டல,'ைள மட,கலா* Gைகெயன� 

         ேதா�றியS வ2ர�மா�G 

    �ைளபட� '�தி� ெதாைல�தமா- ம�கேன 

         ெதா�ட�B� வ�B�கேன 

Ydன தா��தி�ற ேவ4வ< ேசாியினி 

         அ�றவ�க ட�ைனயா�ட 

   D�தம 'ணாலயா ச<சிதா ன/தவா9 

         ேவா,'ம� யா��'ந-கி� 

காdழி காலB மழியாத மாடL 

         ட,களி� கதி�மதிDலா, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        86 

 

சீ*பி%ட ேகாைதய�க� க�களி4 வைலதனி� 
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         சி�'�4 ெசா�'�டனா� 

   சி�றி�ப வ�ப%4 ேநா;ற* ப%4=A 

         ேச��ம� ப%ட@*ேபா 

லா*பி%4 ெவளி;�= வ��வழிைய யறியா� 

         லய�கி� ேறனி-ேவைள 

   யணிமயி.� வ/�பத ம�ளிெயைன ெவளியா�கி 

         யா�வத� கி�சமயேம 

மா*பி% ட�/தியி4 ெசா�ேகச� 'மரேன 

         வாCலைக யா�சமரேன 

    வரதகி� பாகரா 'மர'� பரேனெய� 

         மன�'� ெகா�டெபா�ேள 

கா*பி%ட வைளயலணி வ�ளிதைன ம�வி4, 

         க/தேன வ/த��ெச�வா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        87 

 

பDாி;ற றி4நடன C=ம�ைர மைறயவ�க� 

         பதிவி_ பா�கென�ேபா� 

   ப�னிெயா4 ெமFக�னி மா�கைள* பரவிெயா� 

         ப�மினி* ெப�மகவிைன 

நவி.ல� கணேமா4 மீ�=பைர ம/ 

         நவி�றவட னாமேமாதி ம/திர� 

   ந�ைசவ வாகம/ ேத�/தறிD சா�/த'ல 

         ந,ைகயா ம�ம,ைகைய< 

சDாியி� ற,'மாி சமயC� 'தவவவ� 

         த�னா4 ெகா�4ெச�= 

    த�ம�கி ெய�னா� ெவ=*பேதா�/ ேதகிழவ� 

         ச�'மா� பாலராகி� 

கDாியி� க��ெச�� விைடமீ� கா%சிய�� 

         கடDள� ளிய'மரேன 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        88 

 

பாைல;= கைடயன V��கிவா�� திடெவாளிக� 

         பரDெச, க�பிெய�ன* 

   பைணமி�ன .�ெகா� ெயன<ெச�ய 'Aசி;� 
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         ப4கன-க� ெசாாிவிழிகH 

மாைல;� �4நீல ேமனி;� ெப=கடா 

         வா�/தக� ட�தி- @�' 

   மணிேயாைச ேயா4பிைற ெயயிற�� கி�ெகா�4 

         வ�நம� காணெவ�ேம- 

ேவைல;ற ெவFதியவ ன[கா� ெச-V�வைக 

         விமலேன ய��Gாி'வா� 

   ெவ�ளிவைர ெயCேமைட ெசறிவணிக� @திெயா4 

         ேவத,க� Bைறயிேனாதி� 

காைலெயா4 மாைல;A ச/திெச; ம�டப, 

         கா%�யி4 தடB�வா�/த 

    க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        89 

 

வ=ைம* ெப=/�ய� மய�கD ம�ேயனி� 

         ம/திர� வைர/ேதாதிேய 

   வா9�திடா ேதெய�ற னி�தய� பாழான 

         வ�ணB� ந�ணிெய�=A 

சி=ைம* ப4�தியி4 க�மB� பிணிவ/� 

         தீ�ட.� ேறகெம.DA 

   சி,கார D-லாச ம,ைகய� விகாரBA 

         ேச�/திைவக ^=ெச�தா 

V�மி* ெபா�/�யர ெமா�ற-ல ெயைவகH� 

         ேகா�* பிைழ*பதிSவா 

   =�றெவ� =யெரலா ேமா�ெநா�யி� மா�றிேய 

         ;னத�% ெச-வம��வா� 

க�ைம� 'ல,கடைம ெய�ைம� 'ல,களி� 

         கவி�ம�ள� பிைணய- K%4, 

    க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        90 

 

பானம� நA2தா C�கல மய�றைல* 

         ப�ேவா 44��Bைடேயா 

    ப4ெகாைல� கயDாியி ெனா4G.யி Cாி;ெம� 

         பாி�'மணி யாவிேனாேட 

ேயனB= ெகா�Gெவ� டைலமாைல Y�திேயா 
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         ெய*ெபாF�� நைரேய=தா� 

   யாெதா�= மி-லாத மாெதா�= 

         பாக��கி �*பிடA 24கா4 தான 

மானெமா� றி-லா� ெகௗாி�கிS Dலேகா4 

         ம�றDல '�'மாக 

   வா%டBள யி�நாழி ெந-a/� தாCமதி- 

         வா,கி;� பவன-ேவத� 

கானBள @சன�� ஞானBளபாலேன 

         ககனB= ேமைடவா�/த 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        91 

 

Q%4மணி யரDGைன யா�ம�ைர தைனயா�ட 

         �தியாி ம��தன<சீ�� 

   ேதா�றற னைம<சரா� வா9வாத Uரைர� 

         >யக� Yலமதனி 

a%4நிதி யாைவ;� பாிவா,கி வாெவ�ேற 

         ]யவ� வா,கி]ச 

    ெனழிலால ய*பணிக எ�ப�பணி விைடெயலா 

         மிைசெபற விய�றிவா9D 

நா%4பாி நாைளவ� ெம�றிைறB� ெமாழியெமாழி 

         காளினைவ வாராைமயா- 

   ந�ெறா�ட ைர�'ாிசி- ெசா�ற�ட ாிட�ெச�ய 

         நாயக னறி/�ெவ�ய 

கா%4நாி கைள@தி ேயா%4பாி யா�கிய�� 

         க�ைணயர CதDெபா�ேள 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        92 

 

ேகாைட� ெகா�,கி� கைல/தBகி ெல�னD, 

         'ைரகட- Bக%ெடF/� 

   'லDகதி ைர�க�ட வி�ெளனD நி�பாத 

         ேகாகனக BலDம�ற� 

சாைட� ெகா�,'�விைன ெய�ப� ெதாி/�நி� 

         றாளிைன நிைன�ெகாணா� 

   சAசலA ெச�யேவ கவைலெயா� ெநா�ெயC/ 
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         தா,ெகாணா ெத�னா.னி 

ேவைட* ப4��மS விைனெயாழி� தியாC�;� 

         விதெமன� க��Gாி'வா� விமைலயி� 

   Gத-வேன கமைலயி� ம�கேன 

         ேவதேன Gக9ேபாதேன 

காைட� க��Gெளா4 கDதாாி விைளயா4 

         கனகவைர ெயCேமைடயா� 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        93 

 

ஆைசமி' ப�தித� சி/ைத; மிேலனின� 

         வ�க�K சைன;மி-ேல. 

   னாகியசி வாகம* ப�=மி- ேல�விைன 

         யட�/�K பாரமாேன 

ேனாைசத� மாதிமைற ;டக�� ெதா�சிறி� 

         ேமா�/தா�/ தறி/�மி-ேல 

   ெனா�=�' Bதவாத கான-நீ ெச�னD 

         Bைட/தம% கலBநிக�ேவ� 

ேவைசயிC� விாிவான ேவ%ைக;� ேளனின�� 

         ெம��ைம� 'ாி�தாவேனா 

   ேமலான ச<சித� . ன/தவ� ேவஞான� 

         விைளவி�' ேமானவ�ேவ 

காைசமல� ேபானீ= K2ம� யா�கணிைர 

         கவிC�ள @திெசறி;, 

    க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.        94 

 

வி*பிர 'ல*பிரம Gரநாத ன�யாி�வி 

         Kதிதிக F,Lட-வா9 

   ேவ/தC� கிைறய��ெச� பாிகணாி. யா<ெச-V� 

         விதமதைன ேவா�/தெத�ன� 

ெம�*பிரம _பியா� வாதU ர� கடைம 

         மீளDA சிைறயிலா�' 

   ெவ/�ய ரறி/தீச� ெவ�ள�வர D�னநக� 

         ெவ�ள�தி னா-ம=கலா- 

ைவ*பிர� பைணநதிைய யாவ� மைட�கவர� 
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         வ/தியா ளாகியவளீ 

   மா*பி% ட�/திய, கா*பி%4 ம�ணி% 

         �டாததா� மாற� ேமா�, 

ைக*பிர� ப�;லெக லாம�ப டDமி%ட 

         காலகா ல�Gத-வேன 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         ]சேன கதிேரசேன.       95 

 

ெபா�Cலக வைரேயா,' ேகாGர� தி�மணிக� 

         ெபா.கி�ற >விநிைர;� 

     Gாி;ெமயி லகழிகH� பணிமாட Lடநிைர 

         ெபா,'சா ளரவணிகH� 

ம�CலD ேதாணி;� மானிைர;� மதெமாFக 

         வ�காிக ணிைரகடாB� 

    மைறயவ ெராF�கB மரச�த� @தி;� 

         ைவசிய�க� ெச�BைறகH� 

ெத�CலD Kவசிய� ேவளா�ைம Gாிகி�ற 

         சீலBைற ய�Dேமா�/� 

    ெச*பி�ெலS Dல'மிைத ெயா*பதி- ெலனமா/த� 

         ெசறிசிேலா� Kமியதனி� 

க�னெனன வ�ைமெபாழி காவல�க ணிைரகி�ற 

         கனகமா ளிைகக� QF� 

    க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         கதிேரசேன ஈசேன.        96 

 

ேநா;� றF,'Bட- சAசல* ப%4வா� 

         Xைர;�= @9/தெபாF� 

   Xனி;�ற வல'=, கF'கண ம�ெகC� 

         Xவ-ேப� நம�கிெத�C� 

கா;� ெறம�ெகCA ேசனB� நம�ெகC� 

         நாி�திரண ம�கிெத�C� 

    நா=� GலாV�ற 2டைல;= காகB 

         நம�ெக�C ெமாிநமெதC� 

பா;�ற ேபாக� க��த,கி வாFட� 

         பாழான வா9D பFேத ப<ைசமயி ேலாிவ� 

பரமDல கி�ேறா�= பவநீ�கி  
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          ய��Gாி'வா� 

கா;�ற ெத,'க� வள�/�வா C=மாத� 

         கனதன மிக9/�கா%4, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         கதிேரசேன ஈசேன.       97 

 

ெகாAசெமனி CAசி�த� விடயவா�< ெச-லா� 

         'றியா யி��கவறிேய� 

   ேகாத= தவ��ைறயி னி�=மறி ேயனின� 

         ேகாவி-வல� வ/�மறிேய� 

தAசெமன ேவசா� ச,க� 'ளா,களி� 

         சா�/�மறி ேய�மய,' 

   த�ணமதி- வ/�தD ெத�வத Dபாசைனக� 

         ச�=ேமா பழகியறிேய� 

வAசெமா4 பA2ப4 பாெடலா� ப%டநா� 

         வரதநி� ன�யனாகி 

   வாFநா ெள/தநா ளி/தந� னாளிc 

         வ/�தவி Gாிைவையயா 

கAசமல ரயேனா4 விAைசய�க� வ/�பணி 

         கடDேள கமைலவிைழ;, 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         கதிேரசேன ஈசேன.        98 

 

மாத.< சாரதிய CலகிC� வள,க�மி' 

         ம�ைரமனி ராசராச 

   மாறனி� ேசாரமா தீழநா% 4=வனிைத 

         மதிவ�த- க�4மகி9 ெச/ 

தாத.ைய ெயா�தவா� விற.Bன� வ/தெனா4 

         தாளவிைச பா� இனர� 

   த'ைவேயா ெவனவிற. மடமாC மிைசயவிைச 

         த�ராச சைபயி-I�= 

ேபாதவ�க� பா4ைகயி ேலாரெமா4 மாறன* 

         ெபா�மாதி ைசையவிய*ப* 

   ெபாைறவிறவி யர�B�G பா�4 மவ�ெமாழித- 

         ெபா�ெவன* பா4பாண� 

காத.� க�ளிேய இைசவா� ெவ�றெவ, 
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         க�ைணயா CதDெபா�ேள 

   க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வர 

         கதிேரசேன ஈசேன.        99 

 

ஆதிமைற R-வா9க வ/தண�க� வா9கDய� 

         வாAைசவ சமய�வா9க 

   அCதின� Gாிகி�ற த�ம,க ேளா4ேவ 

         தாகம� ேவ9விவா9� 

நீதிெயா4 மர2Gாி மதிம�ன� வா9கநிைல 

         நி�'ந� '�க� வா9க 

   நீ�மைழ ெபாழி/�B* ேபாகB� விைள/�ல' 

         நிைறெச-வ ேமா4வா9க 

ஒ�நி� சதகம� Lறினவ� வா9கவ 

         �க/�ேக% பவ�க� வா9க 

  உ�னாிய பிரணவ* ெபா�ளிைன� ெதளி 

         Dைரெயன Dைர�தத/ைத 

காதிVபேதசி�த வரதகி� பாதர� 

         கடDேள க�ைணGாிவா� 

    க��ெயா4 ெம�ட' ெகாH�பிVைற வாசேன 

         கதிேரசேன ஈசேன        100 
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