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பலவி��வா�களிய�றிய "சீ���கவி� திர��" 

இைவ தமி�� ப��த� �. அ. ேகாவி தராஜ நாயக� அவ�களா$  

பா�ைவயிட� ெப�',  

ெச�ைன� �ரைச, �. அ. ேவ)கேடச நாயக� அவ�கள� 

“மாற�” அ*+�,ட�தி� பதி�பி�க�ப�ட�, 

ெரஜி-த� ெச.த�, 1927. 

இத� விைல அணா 3 

“மாற�” தமி�0� பதி��� கழக�தி� ெவளி2� ெந-6. 

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

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர    

    

பல வி��வா�க3 யா�ய இ*சீ���கவி� திர�ைட 4�� தி5�தணிைக சரவண� 

ெப5மாைளயரவ�களா$ ெவ6 +�தமாக அ*சி�� ெவளிவ தி5 �7 இைடயி$ பல 

பிைழக8ட97 ஒ�'�ெகா� ெறா;வாம<7 இ5 தைத ஒ5வா' பிைழகைள� 

தி5�தி=7, பத)கைள� பிாி��7, எ ெத த பிர��களி� ேபாி$ பா�னா�கேளா 

அ�பிர��களி� நாமேதய)கைள=7 அ�பா���களி� தைல�பி$ அைம�க�-

ப��5�பதா<7, இ� தமி� பயி<7 மாணவ�க8�6 மிக?7 உபேயாகமா 

யி5�6ெம�' ந7�கிேற�. 

 

இ� ��தக�ைத இ;வ�ண7 தி5�தி அ*சி�� ெரஜி-த� ெச.தி5�பதா$ 

இ;வா' அ*சிட� ,டாெத�'7 இதனா$ ெதாிவி�கிேற�. அ�ப� மீறி 

அ*சி�வேர$ கன7 ெபா5 திய கவ��ெம�� ச�ட�ப� சகல நAட�தி�6 

43ளாவா�கெள�' அறிவி�கிேற�. 

 

இ���தக�தி� காB7 வC�கைள ெதாி தவ�க3 என�6� ெதாிவி�தா$ அவ�ைற 

ம'பதி�பி$ தி5�தி அ*சி�வேதா� எ� அ�பா� த வ தன�ைத�7 அவ�க8�6* 

ெச<�த� கடைம� ப��3ேள�. 
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�ரைச�பா�க7,        இ)ஙன7: 

       �. அ. ேவ)கேடச நாயக�. 

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

சீ���கவி� திர��சீ���கவி� திர��சீ���கவி� திர��சீ���கவி� திர��    

    

அ�டாவதானி சரவண�ெப மா" கவிராயஅ�டாவதானி சரவண�ெப மா" கவிராயஅ�டாவதானி சரவண�ெப மா" கவிராயஅ�டாவதானி சரவண�ெப மா" கவிராய# பா$யைவ# பா$யைவ# பா$யைவ# பா$யைவ,,,,    

      இல�+மண ம திாிமீ� பா�ய�. 

மர�ரவி ராதவ� ேசாம+  தர65 

      மல��பத7 பா….. ராச� 

வ�டமி�* சரவண� ெப5மா3 கவி*ச�ர 

      வ��திேத�  ெதC� நி5ப7 

வளகாைர ய7பதியி� ேம?�ைர லEுமண 

      ம �ாிெயதி� ெகா�சா�கபா 

வாணா� 6பகாாி நீயாைக யாெலம� 

      வ$லைம= மகிைம=) ேக3 

க5ணீக� நா$வ��6 நா�கவிைத ெசா$லவா. 

      கனேவ< மயி< ெம�ன� 

காGெலா5 கவிைத=ய� ேதாளிெலா5 கவிைதயி5 

      ைகயிெலா5 கவிைத ெயCத� 

கண�ெகா5 �றHெசால வில�ெகா� �றHெசால� 

      காணாத திைரமைற விேல 

கனI� ச�ர)க ெமா�6திைர ப�ெசால� 

      க�ென$< 4�கி ெல�ண� 

 

பாி?ெப� ற���* ேசாியி� ெச�றினிய 

      ப�பாி� சிைனய வா�தி 

ப��ள 6மாரபா ரதிம�ர கவிJர 

      ப�ரகவி ெகா�டாட ேவ 

பா�தியனா ன தநா த�சைபயி <Hெச.� 

      ப$ல�6 வாிைச ெப�ேற� 

பலகாவி ய)க8  ெதாிேவ னள�பாிய 

      பHச லEண4 மறிேவ� 

அரசாி <ய� த�ைர யாெரனி� ேச�பதி 

      யா6மவ� மணிவா யிG$ 

அக�திய 4னி�6மதி க)க�ற ேபாக்ளா 

      யாயிர) கவிவாண 5� 
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டவாிெலா5 சி'வ�யா� பாடவாி யாென� 

      றக�றிவி� டா�க ெள�ைன 

ஆதலா� Mமியி� சHசாி� ேதனி� 

      னக தனி� மகி� த53 ைவேய        1 

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

����க �ப%ண வில&ண�மீ� பா$ய�����க �ப%ண வில&ண�மீ� பா$ய�����க �ப%ண வில&ண�மீ� பா$ய�����க �ப%ண வில&ண�மீ� பா$ய�....    

 

க$வி* ச4�திர) கமலால ய தமி�� 

      கட�மைட திற த ெவ3ள7 

க�பைன பிற�பிட) கைலமக ளி5�பிட) 

      கவிமாாி ெபாழி= ேமக7 

ெசா$வி� பன7விைள= ம�ர� களHசிய  

      ேதா�'க�� Mர தீப7 

+கி�த6ண வவதானி சரவண� ெப5மா3ைக 

      ெதா�ெடCதி வி�ட சன� 

வி$<� க5*+ன� ெசா$<� காி*ச �ர� 

      ெவ�றி�6 வி�ர மா��க� 

வி�ைத� கக�திய� 4��� க5�ப�ண 

விலEண ெனதி� � கா�க 

ம$ெவ�றி யாெய�' தாெய�' நீெய�' 

      மாெல�' ேவெல� 'கா 

மாெவ�' காெவ�' நாெவா�' பாெவா�' 

      வ5கி�ற த53 �ாிகேவ.        2 

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

தி மைலராய� ப�$ன�தவ#மீ� பா$ய�தி மைலராய� ப�$ன�தவ#மீ� பா$ய�தி மைலராய� ப�$ன�தவ#மீ� பா$ய�தி மைலராய� ப�$ன�தவ#மீ� பா$ய�....    

 

எ;வன மேனா�மணி பத�பணிெகா3 ேச�பதி 

      யிைறவ�மணி வாச� மணிவா. 

இல6மணி ைசவமணி ேசாம+  தர65ெவ 

      ைனய�மகி� சி தா மணி 

ெச;வசன ெமாழிதமி�* சரவண� ெப5மா3 

      சிேராமணி ய9�� ேமாைல 

ெச.யதி5 மைலராய� ப��ன� தவெரலாH 

      சிர+ேம� ெகா�� கா�க 

இ;Nாி$ வ �தி5 மைலராய ைன�ேபா�றி 

      யில6கவி காள ேமக7 
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எமக�ட ெமா5தி9+ பா�னா னா4மி) 

      கீெர�� வைக பா�ேவா7 

ஒ;விைத யறி �கன தனவாிைச =தவினா 

      <ம�6� வாழி வாழி 

உதவா தி5�பிெரனி <ம�ப� �னமி�ன 

      ெமா5மி�க ம� மாாிேய.        3 

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

மகம�த'பி சாகி(மீ� பா$ய�மகம�த'பி சாகி(மீ� பா$ய�மகம�த'பி சாகி(மீ� பா$ய�மகம�த'பி சாகி(மீ� பா$ய�....    

 

அ;ெவா�' மவதானி தமிெழா�' ெவ6மானி 

      யறிெவா�' ேச�பதி பா$ 

அணிெயா�' ெவ6மானி ேசாம+  தர65வி 

      ன5ெளா�' ம�ைம ெவ3ைள� 

க;ெவா�' மைலநாவ னதிெயா�' ேகா�திர� 

      கனிெயா�' 6வைள மா�ப� 

கதிெயா�' சரவண� ெப5மா3 கJ+ர� 

      ைகெயா�' ெமC� ேமாைல 

ெத;ெவ�' சம�ெவ�ற திக�மக7 ம�த7பி 

      தீரெனதி� ெகா�� கா�க 

ெசCHெச�ன ப��ன மதி�ேக6 ேவா7வழி* 

      ெசல?�6 ேவ�� மதனா$ 

உ;ெவா�' ய;ெவா�' ல;ெவா�' ட;ெவா�' 

      ச;ெவா�' ம;ெவா�' வ; 

ெவா�'ர; ெவா�'ர; ெவா�'க; ெவா�'ன; 

      ெவா�'வர விட$ ேவ��ேம.        4 

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

சி)க*ப�மீ� பா$ய�சி)க*ப�மீ� பா$ய�சி)க*ப�மீ� பா$ய�சி)க*ப�மீ� பா$ய�....    

 

ைப)6வைள மா�பென� ைவையவள னாட9யா் 

      பா��திவ�க3 �க�ந Oர� 

பா�யநதி 6லதிலக� ேயா�யபர� ேமழி� 

      பதாைகயா� Mமி பால� 

ம)கல� கவிராச� வி�வஜன ேசகர� 

      மண�தமி�* ச7�ர தாய� 

வPரேத க�ப�ம நாப�ேவ லா=த 

      மகாம �ாி 65 ��திர� 
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�)கமி6 ேச�பதி மகிCேந ச�ேசாம 

      + தர +வாமி தாச� 

ேசாடச வவதான சரவண� ெப5மா3 

      +ய7�ரகா ச�ைக ேயாைல 

ெபா)கிவள� ெச$வ* ெசCHெச�ன ப��ன� 

      ெபா�னக�� ெதளிய சி)க 

Mபெவதி� வ �க� ��சைபயி லவதான 

      �னிதமறி ?ற ேவ��ேம.       5 

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

வி தர+ப�ட ெபா'ேம-�ர�ைரமீ� பா$ய�வி தர+ப�ட ெபா'ேம-�ர�ைரமீ� பா$ய�வி தர+ப�ட ெபா'ேம-�ர�ைரமீ� பா$ய�வி தர+ப�ட ெபா'ேம-�ர�ைரமீ� பா$ய�    

 

நாவலவ 5�6ெளா5, ந�நாய க7�வியி$ 

      ராஜரா ஜ��6 ம6ட7 

நதி6லவ ேராதயH சகலகைல ஞாபகெம 

      நா87வி� யாட7 பர7 

Mவி$விைல மதியாத மாணி�க மவதான 

      �னிதமா� ேறா)6 த)க7 

�கCம9 விPஞான நா�கவி விலாசெம.� 

      ��த4 தைட�த 67ப7 

மாவள மி6)ெகா<* ேச�பதி வாசG$ 

      வய)6க�� Mர தீப7 

வள�தமி�* ேசாம+  தர65 பத�தி�மா 

      மலர5* சைனெச ய�ப� 

ேம?�க� சரவண� ெப5மா3 ….பாைலஜய 

      Jரபா� �ய? தார 

வி5தர+ ப�டெபா7 ேம �ர�ைர ெயதி�ெகா�� 

      ெவ6வாிைச வரவி�க ேவ.        6 

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

வர.ணராம ெச-ெதா�$மீ� பா$ய�வர.ணராம ெச-ெதா�$மீ� பா$ய�வர.ணராம ெச-ெதா�$மீ� பா$ய�வர.ணராம ெச-ெதா�$மீ� பா$ய�....    

 

வா�ெப') கலச4ைல யா�மத� ேச�பதி 

      வாச��ர ச�ட வா�கி 

வ�தமி�� 67ப� +வாமிநா த�'ைணவ� 

      வள�ெந$ைல ய�ப� ைம த� 

பா�ெப') 6ணஞான ேசாம+  தர65 
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      பதா7�ய7 பர? தாச� 

ைப தமி ழில�கண வில�கிய� கட<�� 

      பாெரலா7 ெபாழி= ேமக7 

கா�ெப') ைகய9ய� சரவண� ெப5மா3 

      கனி ெதC� கி�ற ேவாைல 

கதிெகாணவ கிாியி$வா� 6ணராம ெச ெதா�� 

      காைளெயதி� ெகா�� கா�க 

சீ�ெப'ப ெணா�றE ர)ேகா� ெபா�ெபற* 

      ெச.�ைன� ேத� வ ேதா7 

தி��ய மதி��ைன  ெத�றைன ய9�பி�� 

      ெசகெமலா) ெகா� டா�ேம.  7 

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

�றாபாத# மகாராஜா அவ#க" மீ� பா$ய��றாபாத# மகாராஜா அவ#க" மீ� பா$ய��றாபாத# மகாராஜா அவ#க" மீ� பா$ய��றாபாத# மகாராஜா அவ#க" மீ� பா$ய�....    

 

பனகசய ன�த��ர சி�த�மகி ைம*ேச� 

      பதிமகி� தமி��ர ச)க� 

ைப தமி ழக�திய� ேசாம+  தர65 

      பதா7�ய7 பர? 4றேவா� 

பாரகா வியமெதா� லEாதி லE�ர 

      ப தெமா5 நாழிைகயி ேல 

பா�ெயவ 5�6மாி தானவவ தான7 

      ப6�64ய� ச7�ர தாய� 

தனகனக வாஹன விேனாதச� வPஞான 

      சா7�ரா*ய சா�வ Mம� 

ச���ர ச�மா��க ச��ரபல ச�+கி�த 

      ச�சிேந க�ர தாப� 

சகல6ண ச7பன சிேரார�ன 4�ய�னி 

      த�ரதா ன*சி ேரAட� 

சரவண� ெப5மா3 களி*சாப ெம9ஞான 

      ஜனகெனC �)கா கித7 

6னிவி$மக த�த�வட க�த�நிட த�த�6ட 

      க�த�4ைன ம�க� ம*ச� 

ெகா*சித� 6ல�த�68 வ�த��8 வ�த�66 

      த�த�மி� ைல�6 ளரச� 

ெகா)கண� க? திய� ெத<)கெரா� ட)கண� 

      6G)கரட$ சி � மகிப� 

ெகா)க�சில வ)க�பல க)க�ெசறி ய)கரணி 
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      ெகா��நிைல நி�' பணிய� 

கனைதெப'7 அசர� நபா� பாலாசா 

      க5ைணயா =த? மினிய 

கனி=44 த��< 4றாபாத� மஹாராஜ 

      காவல ெனதி� � கா�க 

கடெலலாH I� தி� �வி*ச�ர வ��திநீ 

      கவி*ச�ர வ��தி யாேம 

க�டா.ெசா லவதான 4ைறபா��கி <��க� 

      கதி�64ல 6ளம�� ேம.        8 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

��தள.சாமி*பதிமீ� பா$ய���தள.சாமி*பதிமீ� பா$ய���தள.சாமி*பதிமீ� பா$ய���தள.சாமி*பதிமீ� பா$ய�....    

 

வ�ண�ர ப த�� 4�தமி�� பா47 

      மத�ைத� ௧ர� ெதாC�கி 

வற�பி97 வள த5 ெபா5�ெபா� ெபன*சி�ர 

      வா.வி� டத�� ேவ�� 

ம�ரகவ ள�ைத� திர��� திர��*ெச; 

      வா.ம�� ��� ேகா�� 

வ�ெபC� தாணிெகா� S�ெறC க$வி�கட$ 

      வய)6 �ரளய�தி� T�கி 

அ�ணவ5 ெவ;விைன* ெக��ப�ைக ெய�றிநா 

      ல�ெகா�ட ப�ண ட�தி 

அழகிய நU�பணி� க*சமி� ெட�களி� 

      தா�ரமி� ��ர 4�றி 

அAடாவ தானெம9 4�ம�த ேமறியறி 

      யாைமநிக ள த றி� ேத 

ஆ5 � தி�ைகெப� '�க� கைட�ெபாறி 

      யன�பிற� க*சி ன�ேத 

ப�ணா ெசன�திைற ெகாடாமன ?<�த� 

      பசாசைர வைள � ெகா�ேட 

பழெமாழி யி5��ல� ைக�பைடயி னா�சித' 

      பH+பH சாவ ���� 

பர65 ெவ97பாக ன�மல� +ம தவ� 

      பணிமல�� ேதா�� Vனியா� 

பாி?ட� வண)கி�H சரவண� ெப5மா3 

      ப5உ�களி ற9�� ேமாைல 

த�ணமி�த வாாி=ய� ெச$ைலய7 பதியர+ 
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      ச)கநிதி ேச� பதிவா 

ச�மா��க� மக�மக� றைல4ைறக ளாக�ர 

      தானியா7 Wகி ம �ாி 

த �ர4� தள6ம5 மகனான 4�தள6 

      சாமிெயதி� ெகா�� கா�க 

சா�வான Xெதா�' பா�வ  தன4ன� 

      தய?,�  த53�ாி ைவேய.        9 

      ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

இரவண�ப*பதிமீ� பா$ய�இரவண�ப*பதிமீ� பா$ய�இரவண�ப*பதிமீ� பா$ய�இரவண�ப*பதிமீ� பா$ய�....    

 

ெதாைடெயலா  திாி�ெசா� ெபா5ெளலா) க�பைனெய 

      �ைகெயலா மாைல மா�' 

ெசா$ெலலா ம�ர7ெவ� பாெவலா) கைதகG� 

      �ைறெயலா ேமக பாத7 

XெதலாH ச தமH சாிெயலா) ெகளடமா 

      +கெளலா  தனிநி ேராAட7 

+யெமலா நிமிஷெம.� கணெமலா) கண7வண� 

      �ைறெயலா நாக ப த7 

அைடெயலாH சிவசாிைத சி ெதலா நீதிெகா* 

      சகெமலா ம� மட�க; 

வ�ெயலா ெமமக4ய� பதெமலா) க��நா 

      டகெமலா நவசி� திர7 

அைசெயலா மி5ெபா53ெகா Uெலலா7 ேவதம 

      Eரெமலா7 பி�ம லகித7 

அளெவலா  தாரகநிைற 4�ெவலா7 ெபா5ளா 

      வைம�ெதலா7 பா� கவிஞ� 

ெபைடெயலாH ேசரன� �ைடெயலாH ெசறிவய� 

      ெப5ெநலா� ேதைவ 4$ைல� 

பிைணெயலாH ேச�பதி �கெழலா7 ேபா�றிவ5 

      ெப�ெபலா  திக�சி லா�ய� 

ெப'நலா� ேசாமச  தர65 பத�ைத� 

      பிற�ெபலா7 ேபா�' ம�ைம 

ேப*ெசலா ம4தெமாழி யாகெசா<H சரவண� 

      ெப5மா3 வி�) காகித7 

பைடெயலா) ெகா��ெபா5 பைகெயலா7 ெவ�'ந� 

      ப�ெபலா மறி= நி�ண� 

பாெரலா7 ேபா�றவ5 ரவண�ப Mபெனதி� 
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      ப�ெபலா) ெகா�� கா�க 

பலெனலா7 ெபலெனலா நலெனலா) கலெமலா7 

      பாிெயலா7 காிெயலா7 ெபா� 

பணிெயலா மணிெயலா  �கிெலலா ெந$ெலலா7 

      ……… ………… ேவ��ேம.      10 

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

சிவக)ைக ப�$ன�தா# மீ� பா$ய�சிவக)ைக ப�$ன�தா# மீ� பா$ய�சிவக)ைக ப�$ன�தா# மீ� பா$ய�சிவக)ைக ப�$ன�தா# மீ� பா$ய�....    

 

த�ண4த சாகர) கவிதா�ர ச)க  

      தமி��கடைல =�ட ேமக7 

ச�6ண ……….. ………….. …ெவ� 

      டாமைர மட ைத வார7 

வ�ண�ர ப த�� 47மத� 6Hசர 

      மண தவA டாவ தான7 

வாசாம ேகாசர) க$வி�ர வாச ெத. 

      வ*ெசய$ வர�ர சாத7 

க�ணில? 4$ைலயணி ேச�பதி ……. 

      சன….. …….. …… 

க�றவ�க3 ெகா�டா� சரவண� ெப5மா3 

      கவி*ச�ர வ��தி ேயாைல 

ப�Bல? சிவக)ைக ய7பதி� ேப�ைடயி� 

      பலெரதி� நட � கா�க 

பாி?' �ராதன மிNெர�' வ தன7 

      பைடதிரள வர வி�கேவ.        11 

      ~~~~~~~~~~~~ 

ஆதிேகரள மகாராஜ�மீ� பா$ய�ஆதிேகரள மகாராஜ�மீ� பா$ய�ஆதிேகரள மகாராஜ�மீ� பா$ய�ஆதிேகரள மகாராஜ�மீ� பா$ய�....    

 

மா�பதி தா�பதி யா�பதி ேச�பதி 

      வாச� கவி�ர ச)க� 

ம)களா கர�Hச நா�கவிக ணிைற67ப 

      ம�ர�ர ப த ேமக7 

வ�தமி�� 6Hசர) கவிராச சி)கம� 

      ராகமவ தான சரப7 

வ�ண� களHசியH சி �* ச4�திர 

      மண�6  தமி�� ெபா�கிஷ7 
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ேசாதி�ர காசH சிலா�யச� பா�திரH 

      +கி�தச� ைசவ �$ய7 

+காதிக +ஜாதிக +தாகர +யாகம 

      +பாகச� �5ஷ ர�ன7 

+த தர +ம)கல +ரHசித +ம திர 

      +ய7�ரகா ச�ர தாப7 

+ப�திர +லEண +க��த +ச�சன 

      +க�ரபல ர�நா கர7 

காத$ெச. சிவPஞான வி�பன தடாகHச 

      கலகைலH ஞான Zட7 

க$வி�ர வாக7வி� யாட7ப ர தமி�� 

      கட�மைட திற த ெவ3ள7 

கனசபா MஷணH ேசாம+  தர65 

      கடாEJ Eணவிலாச� 

க)ைக6ல திலகனாH சரவண� ெப5மா3 

      கவி*ச�ர வ��தி ேயாைல 

ஆதிேக ரளராம வ�ைமமக ராஜேன 

      ழ�ெயதி� நட � கா�க 

அசர� நபா�சாி ேப��ெப� ேறாமியா 

      மறியாத ேதச மி$ைல 

அாியெத� றிைசவ த ேதெதனி� ெபாதிைகயி 

      லக�திய னி5�கி றானா7 

அவைன=) க��ன� மகிைம=) க��நா 

      மறியலா ெமன வ தேத.        12 

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

��தி ள�ப ேச�பதிமீ� பா$ய���தி ள�ப ேச�பதிமீ� பா$ய���தி ள�ப ேச�பதிமீ� பா$ய���தி ள�ப ேச�பதிமீ� பா$ய�....    

 

மாறாம$ வா.ேவ< மயி<ெமன ேவெசா$ல 

      வாசக) ைகக ெளCத 

வ5கண� ெகா5�ற7 தீரம� ெறா5�ற7 

      வைர தி� மில�க மாற 

வைளதிைர� 6�சிறி� க$லணி வ6�கி�ற 

      வ�கண� கினி� பகர 

ம5?ெசா� க�டா97 விைளயாட மைறவாக 

      ைவ�தச� ர)க மாட� 

,றாக ெவ�ெடC� தாணிெயC �7ப�� 

      6)கவிைத பகர விதிேலா� 
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,ெரC� தாணிச� ர)க4� 6��ற) 

      6திைரய� ெவ�பா வர� 

,'�ல ேவா�சைபயி லAடாவ தான4ல 

      ேகா��கழ ேவ நட�த� 

ேகா�லா* ச�ர)க மாட;ய Oாி5� 

      6HI� மாட ெவா5ேபா� 

ஏறாகி வ�ண�ர ப தெம� ��ேப�� 

      ெகC�ெதC� தா? ைர�க 

இ;வா' ந��ற� கவிதா�ர ச)கம 

      திைச�67�ர ச�ட வா�கி 

இல�கண வில�கிய� கடைல4C �)6�� 

      ேத�பமி� காள ேமக7 

இனியகவி யவதானி சரவண� ெப5மா3ைக 

      ெயC�ெமா� ப�தி ேனாைல 

ேசறா� 6)6� ெகா)ைகயா� மடெலC� 

      தி;யரவ ணிக ேமாக� 

ேச�பதி வாச��ர தானி4� தி5ள�ப 

      சி)கேவ ெறதி� � கா�க 

சி�தபாி Mரண கடாEJ Eண6க 

      தியாகபர னீயாைக யா� 

ெச தமி�� காத�பர ப தெமா� '�மீ� 

      ெச.�வ  தனம கி� ேத.        13 

      ~~~~~~~~~~~ 

இராமனாேத-திர ச#�ப�ன�மீ� பா$ய�இராமனாேத-திர ச#�ப�ன�மீ� பா$ய�இராமனாேத-திர ச#�ப�ன�மீ� பா$ய�இராமனாேத-திர ச#�ப�ன�மீ� பா$ய�....    

 

நாU' வ�ணம� ைற�U' மHசாி 

      நட��ம' 0' X� 

நாலாயி ர7பரணி ையயாயி ர)ேகாைவ 

      நாடக7 பதினா யிர7 

நா�ப�� நாலாயி ர��நா U'பத 

      நா<லE7 ……. …….. 

நா�ப தி ர��லE  தாழிைசக ெளா5 

      நாழிைக தனி� பா�ேவா� 

ேதU' ம�ர* ெசC தமி�� ெக$ைலயா.* 

      சி�தா த ேவதா  தரH 

சித?சித சிேரAடசக லாகம �ராதன 
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      சிலா�யெசௗ ச�னி யாதிக� 

திடசி�த ச�6ண ச�சன வரபரநா 

      திபசமபர தாய �$யன 

ெச.யநவ க�டT த�டேவ த�டவி� 

      தியாட7 பர�ர ச�ட� 

வாU� ெப57�கழ தலவிதல +தலநித 

      ல)களி$ வய)6 4சிதன 

ைம�க� கட�ெபா� �வி�6� பரசி�த� 

      தவகெகா� றவ�� 6ாியவ� 

மகராச ராச5  திைறத5  ேச�பதி 

      வாச� கவிபர சி)க� 

வ�டமி ழில�கண* ேசாம+  தர65 

      +வாமி ய�ைம�6 ம�ைம 

பாU' ெமனெமாழி* சரவண� ெப5மா3�ர 

      பலகவிஞ ெனC� ேமாைல 

பாைவெத� ேறைவரா மீசன53 ெப'பரா 

      பரராம நாத 4னிவ� 

பாதமற வாதவன ராமனா ேத �ரச�� 

      ப�னெனதி� ெகா�� கா�க 

பனிமதி* ச�ல�ேம Gனியபண வி�X� 

      பா�வ  தனம கி� ேத.        14 

      ~~~~~~~~~~~~ 

ெசா�க2)க*பதிமீ� பா$ய�ெசா�க2)க*பதிமீ� பா$ய�ெசா�க2)க*பதிமீ� பா$ய�ெசா�க2)க*பதிமீ� பா$ய�....    

 

அ�டதிைச பணிெச=H ேச�பதி மணிவாச 

      லAடாவ தான சி)க7 

அ5 தமி�* ேசாம+  தர65 +வாமிய� 

      ைம�6ம� ைம�6 ம�ைம 

அசர� நபா�ைவ வர*ெசா$G� காகிதேமா 

      ராளவச ம9�பி ைவ�ேதா� 

ஆயிர� ெத�ட� வர*ெசா$G� தன�தள 

      வா.4தG யா��6 வி�ேடா� 

எ�ட� வர*ெசா$G� தHைசயர ச�கில6 

      �38சீ� ��ெகா�� ேதா� 

ஏழ� வர*ெசா$G மைலராச 9�ேகாைல 

      ெயCதி?� தர? ெச.வதான 

இனியபா ைளயகார 5�ெகலா ெமா�பமி� 
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      ெடC�நி5 ப)ெகா ��ேதா� 

இ�கைர= ம$லாம ல�கைரயி$ யா��பாண 

      ெம$லா) கிளர�6 வி�ேடா� 

 

ெகா�டமி� ேலாபைர� ��திவர வ�கவி� 

      ெகாறடாவி னால�� ேபா� 

,றியகவி� க��த மறியா�க டைலயிேல 

      6��� பய� ெசா$<ேவா� 

6�றHெசா$ ேவா�கைள* ேசாழ�மக ைள�ேபால 

      6�தி* சின  தவி��ேபா� 

ேகாள�கைள வைர?� கவிைத� கயி�]� 

      ேகா��� ேதாரண)க�� ேவா� 

க��மா ணி�க4ய� சரவண� ெப5மா3 

      கவி*ச�கர வ��தி ேயாைல 

கனபாைவ நக�ேம? ெசா�கG)க� ெகாைட� 

      க�ணெனதி� ெகா�� கா�க 

கணபதி த5 தி5 4க�ைத4� ெசா�னப�, 

      க�டர) ேக�றி ய�பா.� 

கனக47 பவள4  தரள4) ேகாேம 

      தக)க8  த த53 ைவேய.        15 

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

விசயர.நாத ெதா%ைடமா�மீ� பா$ய�விசயர.நாத ெதா%ைடமா�மீ� பா$ய�விசயர.நாத ெதா%ைடமா�மீ� பா$ய�விசயர.நாத ெதா%ைடமா�மீ� பா$ய�....    

 

நிதிெப' க$வி�ர தான  ெதளி தி� 

      நிதானஞா ன�ர காச7 

நி�திய +ம)கள� கவிதா�ர ச)கம� 

      ேனய+  தரவி லாச7 

ேவதா த சாகரH சி�ராவ தானதமி� 

      ேமகH சபா ரHசித7 

வி�வசன ேசகரH ேச�பதி வாசG$ 

      விள)6நவ ர�ந தீப7 

சீதர� ேசாம+  தர65 +வாமியி5 

      தி5வ� �தி�6 ம�ைம 

சீ�ெப'H சரவண� ெப5மா3 கJ+வர* 

      ெசயசி)க ெமC� ேமாைல 

மாதவ� விசயர6 நாத��ைர� ெதா�ட 
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      மாெனதி� நட � கா�க 

வாிைசெப' Xெதா�' பா� வ தன 4ன� 

      மனமகி�  த53 �ாிைவேய.       16 

      ~~~~~~~~~~~~~ 

சி)கநக# .மாரேவ�*ப�மீ� பா$ய�சி)கநக# .மாரேவ�*ப�மீ� பா$ய�சி)கநக# .மாரேவ�*ப�மீ� பா$ய�சி)கநக# .மாரேவ�*ப�மீ� பா$ய�    

 

மகபதி நராதிபதி நீதிபதி ேச�பதி 

      வாச��ர ச�ட வா�கி 

வ�தமி�* ேசாம+  தர65 +வாமிய� 

      ைம�6ம� ைம�6 ம�ைம 

மயி$வா கன�கட? ள5ளினா <பயசா 

      மாவி5� ெகா�ட �$ப� 

மைலயாள ராசன53 த தப$ ல�6ெவ6 

      மதிெப�ற சா�வ Mப� 

=கெமலா மகிைமெப' தHைசமக ராசைனெயா 

      ேரழ� யைழ�த நி�ண� 

உசிதனச ர�நபா பி5ைகயா� ற5வாிைச 

      ெயா5ைகயா$ வா)6 கவிஞ� 

உ�றசிவ க)ைகயி� க?ாிவ$ லவராச 

      9த?வள நா�ெப� ேறா� 

உயாில) ைக�Mமி ராசச4 க�தினி< 

      ெமா5ேகா� வாிைச ெகா�ேடா� 

ககனT த�டேவ த�டபி� மா�ட4) 

      கவி�க� பைட�த ?ரேவா� 

காசி4த லாகரா ேம+ர வைர�6) 

      கவி��வச நா�� விஜய� 

க�'* ெசாG�67வ5 -தானா பதி�6மி5 

      கனகத� �ைகெகா�� ேதா� 

கவிமத� 6HசரH சரவண� ெப5மா3 

      கவி*ச�ர வ��தி ேயாைல 

�க�ேம? சி)கநக� வள5) 6மாரேவ� 

      Mபெனதி� ெகா�� கா�க 

ெபாரவரா ேவ)ைகைக பாராத தா�ெச7 

      ��6ளைம யாத சாமி 

�வியிG5 ளாேவம ேம. �வள ராமா� 

      ெபா)கிேவ காத காண7 

M�ெடா� படாவ�த ம'படா ?டேலC 
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      ெபாதித � நீவாழி ேய.        17 

      ~~~~~~~~~~~~ 

யா4�பாண' வயி�திய2)ேக-திர�மீ� பா$ய�யா4�பாண' வயி�திய2)ேக-திர�மீ� பா$ய�யா4�பாண' வயி�திய2)ேக-திர�மீ� பா$ய�யா4�பாண' வயி�திய2)ேக-திர�மீ� பா$ய�....    

 

ெசயராம நாதேன ெத.வ  த9�ேகா� 

      தீ��தேம தீ��த ெம)க3 

ேச�பதி ேயராஜ ெவனவண) கா�கைள* 

      சீறிவா ைய�கி ழி��* 

ெச3ைளைய Vற�கிவள� ப$ைல= 4ைட��* 

      ெசC)6ட ைர=7 பி�)கி* 

சிரைச= ம'���ர 4கவி5� ெப'விஜய 

      சி)கடா ைக�ர ச�ட� 

நயம�ர மறியாத 4Cமைடய� ெசவிெய�9 

      ந$ல பா7�� ��றிேல 

நளின� தி5 தமி�* ெச ேத� 6ழ7ைபெயா5 

      நா8) கவி��திடா ேதா� 

நாவல  தீவி<ள நாெடலா7 �க�ெப' 

      நராதிப� வண)6 �$ய� 

நாவலா 6ழா7பல �தி�6மA டாவதா 

      ன�ரபல சா�வ Mப� 

இயலா யிர)ேகா� பிரப த 4C�ெமா 

      ாிைம�ெபாC தினி�பா� ேவா� 

இல�கண ச4�திரH ேசாம+  தர65 

      ெவைனயன� ைம�6 ம�ைம 

ஏகச� ராதிபதி சரவண� ெப5மா3 

      கJ+வர� ெச)ைக ேயாைல 

இ �ரத5 யா��பாண ேமவிய வயி�தியG) 

      ேக �ரெனதி� ெகா�� கா�க 

வயமான ைகயிேல T�63ள ெதா�'தி5 

      மாய� பிற�பி ெலா�' 

வா��தேமா� ெகா7�  தைல��றேமா� ெகா7�4ள 

      வாகன  த�னி ெலா�' 

வGயா� �ர)கைள* +�கி�ற ெபா5ெளா�' 

      வாரம� த�னி ெலா�' 

வர?ட� ெவ8�தச  திரெனா�' நீயி�' 

      வாிைசத  த53 �ாிைவேய.       18 
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+)க�பிராமண#க"மீ� பா$ய�+)க�பிராமண#க"மீ� பா$ய�+)க�பிராமண#க"மீ� பா$ய�+)க�பிராமண#க"மீ� பா$ய�....    

 

அவதானி சரவண� ெப5மா3 கJ+ர 

      ன*ெச�ன ப��ன 4த$ 

ஆ.ராம நாத�ர7 வைர=4ள +)க� 

      பிராமண�� ெகலா7 விண�ப7 

நவ4ள �5�க�� ெகலாHசலா 4தGமா� 

      நா.�கேவ ளாள�� ெகலா7 

ந�ைமேம� ேம<4� டாக?) க7மாள� 

      ந��வ�க ேளா*ச� 6யவ� 

எவெரவைர = நிைன� தி5 தந� ைமயினாேல 

      6ைறயி$ைல வ38வ� க8� 

ெக$லாH ெசா<7ப� ெயம�சா மா�பல? 

      மி)கி5  ெதம� J��� 

6வைசெயா� 4�ேன ய9�பிேனா7 ப$ல�6 

      நா47 பிேனவ5கி ேறா7 

ஊேடத ��கில� பாய+த டாம$வி� 

      ேடா�� ெகலா  தீ��காயேச.        19 

 

ேம�ப� சரவண�ெப5மா3 கவிராய� 6மார� அ5ணாசல�கவிராய� பா�யைவ. 

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

க�ாிவ5லவ ராஜசி)க�மீ� பா$ய�க�ாிவ5லவ ராஜசி)க�மீ� பா$ய�க�ாிவ5லவ ராஜசி)க�மீ� பா$ய�க�ாிவ5லவ ராஜசி)க�மீ� பா$ய�....    

 

ச�ரவாள� தக� 4க�பட பெடன�ர 

      ச)க� ெதC த சி7ம7 

த�வல Eணவி�வ லEண +லEண 

      விசEண சபா ரHசித7 

ச�யேலா கத�மத ல��7வித ல�� நித 

      ல��7�ர சி�த �$ய7 

ச�6ணா லயமினிைம ெப'+ைவ� க$விய4 

      த�தல) கார 67ப7 

உ�ரகாப ��யதிட தடவிகட கடமைட 

      =ைட�ெதC தமி�� 6Hசர7 

உசித� �க தசி� தா தேவ தா த?ர 

      ராமவயி ரா�ய சி�த7 
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உபயப� வதவட வைர�க� �ற��4ல 

      வ��க� நட�� Jர7 

உரககண பணம6ட �வனச� ேர+ர 

      ?தாரநதி 6லசி ேரAட7 

ைக�கடா சலேகா� த5ேச� பதிராஜ 

      க��த�வா ச��ர ச)க7 

க�றறி யில�கண* ேசாம+  தர65 

      கடாEகன காபி ேஷக7 

க5�வி5 தவதானி சரவண� ெப5மா3 

      கJ+ர� ெப�ற ர�ந7 

கமைலநா மக3வள� நிதானிய5 ணாசல� 

      கவிசரப ெமC� ேமாைல 

தி�ெகலா  திைறெகா�ட க?ாிவ$ லவராஜ 

      சி)கெமதி� ெகா�� கா�க 

சீறாத நாகமற காGலாத �7பிெவ  

      திட4ைட படா வாரணம 

தீக6ண வலாதகாி ப)கப�டாக கயH 

      ெசல�திேலா டாத களி' 

தி5காத த தி4ைன வைளயாத ேவழH 

      சிற�ெபா� ெகா�� த53ைவேய.        20 

      ~~~~~~~~~~ 

மைலயா%$ய�ைபய நேர-திர�மீ� பா$ய�மைலயா%$ய�ைபய நேர-திர�மீ� பா$ய�மைலயா%$ய�ைபய நேர-திர�மீ� பா$ய�மைலயா%$ய�ைபய நேர-திர�மீ� பா$ய�....    

 

தடககட Gட��வி �ர�6ம6ட� தரச 

      ாி�ெபாிய ேச� பதிவா 

சG�கன மக��வ மி6�தி� சித��வ 

      சன�ரபல ச�சன பர� 

த5�பத மட�க�க G��ைற வி5�தம 

      தன�பரணி ெகா*சக 4த$ 

தமி��கட� மைட��ன றிற�6ம ெதன�கனி 

      ச5�கைர ெபார� பக5ேவா� 

வட�ெகா� 6ட�ெகா� கிழ�ெகா� திைச��ற 

      மண�தி� �க� பரதாபன 

மட�ெதா� ெகா���� யிைட�6ட 4ைல*சிய� 

      மட�கி� ெதாைட� 6வைளயா� 

வ��தி� மில�கண வில�கிய வைக�ெகா5 

      மைல�6' 4னி�6 நிக�வா� 
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ம9�கைள தைழ�தி� மகி�*சிய5 ணாசல 

      மக�வகவி ராஜ ேனாைல 

கட�கைர =ைட�திட விட�பணி சைட�தைல 

      க��ெபா� ம��க வி5நா� 

கட�கய 4ட�பட பட�கவி ணட��தி� 

      க���ய$ 6ட� கிழிபட� 

கைட�கன லட�சிைக கதி�ெதழ விய��வி 

      கைட�கைட கிட�6 மைல=7 

க��ெபா� ெபா��பட வ��தெவ ளிைட�கதி� 

      கட�6ற நட�க ம5வா� 

நட�பைட தி��கிட வ��கி� கி���ட 

      ன��கிட வட��6 4ைனமா 

நட���ைர கனிவா� மைலயா�� ய�ைபய 

      நேர திர ெனதி� � கா�க 

நய�பாி மத�காி சர�பணி விர�பணி 

      நவ�ெகா<+ ர�ந 456 

நைக�கி� சிவ��வயி ர�ெபா� பத�க4 

      நம�கிைவ ெகா�� த53ைவேய.        21 

      ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.'பென�6) கவிராய# மழவர)க� எ�6' பிர(வி�மீ� பா$ய�.'பென�6) கவிராய# மழவர)க� எ�6' பிர(வி�மீ� பா$ய�.'பென�6) கவிராய# மழவர)க� எ�6' பிர(வி�மீ� பா$ய�.'பென�6) கவிராய# மழவர)க� எ�6' பிர(வி�மீ� பா$ய�....    

 

ெகாH+கவி யாைனைய வைச�கவி ெயயி�றினா� 

      6கவி= யிரா� ம5��7 

6�லகவி ராஜசி) க)கைள� ப)க7ெச. 

      67பசர ப�தி ேனாைல 

ெசHசிவிஜ யா�ாி� ேகா�ைட� கபாட7 

      திற�67 களி�' ேவ த� 

திற$ெகா�ட ல�+மண ர)கமழ ேவ �ர�ைர 

      ெஜயெசள�ய னினி� கா�க 

வHசிய�க ளிதய47 ெகாH+�ர வியி�மன47 

      வ$லகவி ராஜ� மன47 

மகிைமெப' T��தி�6 மறிவாி� நி�ச4க7 

      வ54ேன யறிச�ர நீ 

பHசகG கால� பய)கர ெறா�ைடமா� 

      பதியிலவ மான மா�கி� 

பHசல� சணெம9) கைசெகா� ட���� 
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      ப��கைன 4��கி ேனாேம.      22 

(*இவ� இ�கவியி$ ப��கா+��லவைர வைச�,றின�) 

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ப$�கா+�(லவ# பா$யைவப$�கா+�(லவ# பா$யைவப$�கா+�(லவ# பா$யைவப$�கா+�(லவ# பா$யைவ....    

 

*மழவர)க� எ�97 பிர�வி�மீ� பா�ய�. 

ெகா$ல� தமி��கவி ெச<�திவா. Jணெப�ற 

      67பென9 ெமா5 த திைய 

ெகா�தி=� �மிழ�ட ேபர�ட ெம�னவ5 

      ,�ப�� காச ேனாைல 

வ$ல* சிவ ெதC7 ப$லவ� ற�க5ைண 

      மாாிேபா ேலவ ழ)67 

வா�ைவ� ெக��கவ5 ெத�6ட  ைத�பதி� 

      ெகா3ளிவா.�ேப.க ள$ல 

�$ல� �ைர�தன ெர9பனி யிைடயிேல 

      �6பாிதி நிக ெர�னேவ 

�க�ெகா�ட ல�+மண ர)கமழ ேவ �ர�ைர 

      Mபெனதி� ெகா�� கா�க 

………. …………….. ………………. …………….. 

      ……….. …………. ………….. 

எ�ேபாி லபசார 4� �ைன� �திெச.ய 

      எைனவர வைழ� தி�ைவேய.        23 

      

*ப��கா+��லவ� த�ைன வைச,றிய 67பென�9) கவிராயைன தா� 

வைச,றி� பா�ய�. 

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

வா-ைத�.$ மகாஜன�தைலவ#மீ� பா$ய�வா-ைத�.$ மகாஜன�தைலவ#மீ� பா$ய�வா-ைத�.$ மகாஜன�தைலவ#மீ� பா$ய�வா-ைத�.$ மகாஜன�தைலவ#மீ� பா$ய�....    

 

Xளிபட ேவவ த கவிவாண� கவிெயலாH 

      Iைறயி� கவிரா Eச� 

�AடநிA Sரகவி +�ரதீ ப�கவி 

      �ைற�ெகலா  �38 ேச�� 

வாைள6தி பா.கி�ற வா ைத6� ேமவிய 

      மகாஜன� தைலவ 5�6 
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ம��ல? ேசாைல� கள ைத� ப��கா+ 

      வரவி�ட விHஞா பன7 

காளேம க7ேபால வைசபாட யா4மி� 

      காசினியி லவதாி� ேதா7 

காளாகக� ேதாழனேம� கவிைத=7 ேம<4ள 

      கவிைத= மற த திைலயா 

ஆள9 மி5�கேவ ெச. தக5 ம)க8� 

      கழி? ேத�தலா6 ேமா 

ஆகாத காாிய7 ேபாகா� Jணிேல 

      யபகீ��தி நிைல நி�6ேம.        24 

      ~~~~~~~~~~~ 

இர.ராத ேச�பதிமீ� பா$ய�இர.ராத ேச�பதிமீ� பா$ய�இர.ராத ேச�பதிமீ� பா$ய�இர.ராத ேச�பதிமீ� பா$ய�....    

 

வி5�கவி ராஜ� கவி*ச�ர வ��திவா. 

      J�ேப+ வா�க� மி�ட� 

விHைஞய�க3 த7பிரா� கள ைத� ப��கா+ 

      விவர4ட ெனC� ேமாைல 

ெபா5�பிர ப தமதி லதிகவிர$ ேசகர� 

      �க�ெச.தவ வா.6 மார� 

M*ச�ர ம�னாபணி ர6நாத ேச�பதி 

      Mாி� ெதC � கா�க 

பாிதிமதி =3ளள? நி�67�ர ப தகவி 

      பா�நி� கீ��தி ேக��� 

பHசல� சணதமி�� காணி�ைக =)ெகா�� 

      பாிவாக ?ைன நா�ேய 

இ5பதி� காதவழி கடேலறி வ தன 

      னி5 தமி�� ெகா3ள ேவ�� 

இ ேநர ேமந7ைம யி5காத வழியள? 

      ெமதி�காண வர$ ேவ��ேம.        25 

      ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

சீகாழிசீகாழிசீகாழிசீகாழி----அ ணாசல� கவிராய# பா$யைவஅ ணாசல� கவிராய# பா$யைவஅ ணாசல� கவிராய# பா$யைவஅ ணாசல� கவிராய# பா$யைவ....    

 

ெத�6ள�X� 4���தான�ப�மீ� பா�ய�. 

எ�திைச= ேமபர? அ5ணா சல4னி 

      ெயதி��தபா வல� 6டாாி 

இராமா யண�கவிைத நாடகH ெச.தவ 
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      னில�கண 4ண� த �லவ� 

காழிய5 ணாசல� கவிராய� 

      4கி$வர வி��6 ேமாைல 

4 ��க� ெத�6ள� X�4�� தான�ப� 

      4கமல�  தினி� கா�க 

வி��வ சன)க8� காதார மாகியவ� 

      ேவ��ய ெவலா ம�கண7 

விர6ட னளி�தைன ெயன�ேக�� நா44ைன 

      ேமவிேனா) கவிெயCதி ேனா7 

உ�தம சிகாமணி நீயாத லாGவிட 

      T�'ெப5 மைழெதாட5 4� 

ஓராயி ர)க57ப� ேவ�� நீமன 

      �க �வர விட$ ேவ��ேம.      26 

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ேத�ெப மா" வணிகாதிப�மீ� பா$ய�ேத�ெப மா" வணிகாதிப�மீ� பா$ய�ேத�ெப மா" வணிகாதிப�மீ� பா$ய�ேத�ெப மா" வணிகாதிப�மீ� பா$ய�....    

 

கணிெகா�ட பHசல Eணமிரா மாயண� 

      கடைல= 4ண� த �லவ� 

கவிராஜ� �க�கி�ற காழிய5 ணாசல� 

      கவிராய ெனC� ேமாைல 

மணிெகா�ட மா�ப�G) க�பமகி பால9� 

      மகி� த+த� வணிகா திப� 

வ5சீ� பைட�தேத� ெப5மா ணேர திர� 

      மன4வ  தினி� கா�க 

அணிெகா�ட �யாேகச� வ�ண4ைர ெச.த� 

      மத�6 ெவ6மதி ெச.த�7 

அதினம� 6பகார நீெச.த �7�வியி 

      லறியாத ேப5 4ளேரா 

பணிெகா�ட ராமகீ�� தைன=ம� ப�ேய 

      பாி �நீ ேக�க ேவ��7 

பாாிேலா ராயிர7 பிைறக�� நீமகி� 

      பைட��வா�  தி�க வினிேத.       27 

      ~~~~~~~~~~~~~ 
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மண2 ����கி �ண� மீ� பா$ய�மண2 ����கி �ண� மீ� பா$ய�மண2 ����கி �ண� மீ� பா$ய�மண2 ����கி �ண� மீ� பா$ய�....    

 

சி�தித5 கிறவ$G ��தித5 கிறவ$G 

      ……….. வண)67 வ$G 

தி$ைலநா யகவ$G சிவகாம வ$Gயி5 

      தி5விழி� க5ைண யாேல 

ச�தியவா சகென�' Mம�ட லாதிபா்க3 

      தாெம) கB7 �தி�67 

சகலபா ஷாநி�ண மணG4� ��கி5Aண 

      ச�ரநீ வாழி க�டா. 

ந��மல� 6வைளநா� மதிய7நீ ெசHசாG 

      நா�க5G மைழ ேமக7நீ 

நளின7நா� ப5திநீ பி3ைளநா� அ�ைனநீ 

      நா� கவிஞ� வCதி நீகா� 

+�த4ள ராமாயண  த�ைன� ெகா��ன� 

      +க4ம� ெபற வ5கிேற� 

ெசா�ெபா5 ளறி தள? ெசா$<ேவ� ேக�கேவ 

      �ைணயாக ேவB7 நீேய.        28 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ெசா�கநாத� (லவ# மகிபால� ம)ைகநகராதிப� மீ� பா$ய�ெசா�கநாத� (லவ# மகிபால� ம)ைகநகராதிப� மீ� பா$ய�ெசா�கநாத� (லவ# மகிபால� ம)ைகநகராதிப� மீ� பா$ய�ெசா�கநாத� (லவ# மகிபால� ம)ைகநகராதிப� மீ� பா$ய�....    

 

எ�படா ெததிாி�ட பாவல�� கி�ேய' 

      நாவேலா� கனக ேம5 

இ திர� பணி+ த ேரசர53 ேச�ெசா�க 

      நாதனி� ெறC� ேமாைல 

தி�படா மதிெயா�த 4கபடா  ெதா�கி�ற 

      திாிகடா சேலச� 4��� 

தி5?ைடய மகிபால� ம)ைகநக ராதிப� 

      சி ைதெயா ெடC � கா�க 

க�படா வ�திர) ெகா7�ெகா3 ளாதகைல 

      கழிபடா� ேகா� நH+ 

காணாத நாக4� ைடயாத ?ைடப�� 

      க��� படா�க G)க7 

ப�படா� ேகாசிக ெந.படா வாைடபைற 

      ெகா�டாத தாைன 4�6 

ப��டா� Xெசா�' ம��லா விைலயி� 
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      பாி �வர விட$ ேவ��ேம.        29 

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

காளேமக� (லவ# பா$ய�காளேமக� (லவ# பா$ய�காளேமக� (லவ# பா$ய�காளேமக� (லவ# பா$ய�....    

 

XதH+ நாழிைகயி லா'நா ழிைகதனி� 

      ெசா�ச த மாைல ெசா$ல� 

�களிலா வ தாதி ேயCநா ழிைகதனி� 

      ெறாைகபட விாி� �ைர�க� 

பாதHெச. மட$ேகாைவ ப��நா ழிைகதனி� 

      பரணிெயா5 நா� 4C�ேம 

பாரகா வியெமலா ேமாாி5 தின�திேல 

      பகர� ெகா�� க��ேன� 

சீதH ெச= தி)க� மரபினா னீ��க� 

      ெச.யதி5 மைலராய� 4� 

சீ'மா ெற�'மிக தா'மா 'க3ெசா� 

      றி5��� கவி� �லவைர� 

காத) க'��* ச?�கி� ட���� 

      க��பி� �ைட�� ெவ�றி� 

க$லைணயி ெனா�ெகா�ய க�வாள மி�ேட' 

      கவிகாள ேமக நாேன.        30 

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

அ-தக�கவி 9ரராகவ�ந2யா# ேசல' ெசழிய�மீ� பா$ய�அ-தக�கவி 9ரராகவ�ந2யா# ேசல' ெசழிய�மீ� பா$ய�அ-தக�கவி 9ரராகவ�ந2யா# ேசல' ெசழிய�மீ� பா$ய�அ-தக�கவி 9ரராகவ�ந2யா# ேசல' ெசழிய�மீ� பா$ய�....    

 

ஏடா யிர)ேகா� ெவCதாம ற�மன� 

      ெதCதி� ப��த விரக� 

இமேச� பாிய த ெமதிாிலா கவிJர 

      ராகவ� வி��6 ேமாைல 

ேசடாதி ப�சிர மைச�தி�7 �க�ெப�ற 

      திாிபதைக 6லேச கர� 

ெத�பாைல ேசல7 �ர �தா க தீ��த 

      ெசழியெனதி� ெகா�� கா�க 

பாடாத காத5வ ெமாியாத க �க7 

      ப�றி* ெசாலாத ேகாண7 

பறவாத ெகா�கன� ப�ணாத ேகாைடெவ7 

      பைடயி� ெறாடாத 6 த7 

Iடாத பாடல7 Mபாத மாெவா� 
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      ெதா��� 4�யாத ச�ல7 

ெசா�னெசா� ெசா$லாத கி3ைளெயா� ெற)6  

      �தி�கவர விட$ ேவ��ேம.        31 

      ~~~~~~~~~~~~~~~ 

மயிைலமயிைலமயிைலமயிைல----    அ ணாசல� கவிராய# ேவ)கடாசல வ"ள5 மீ� பா$ய�அ ணாசல� கவிராய# ேவ)கடாசல வ"ள5 மீ� பா$ய�அ ணாசல� கவிராய# ேவ)கடாசல வ"ள5 மீ� பா$ய�அ ணாசல� கவிராய# ேவ)கடாசல வ"ள5 மீ� பா$ய�....    

 

சி�பாி நிர தாி �ர தாி �ாிய7பிைக 

      ……… …………….. ………….. 

……………. ………… …………. பாிMரணி 

      தி5… ..�னி லBகா…… 

………….. …………... ………. மா.வ த 

      ெச$விசிவ காம வ$G 

தி5வ�� க�ைமதி5 மயிைலய5 ணாசல� 

      ெச)ைகயா ெலC� ேமாைல 

ம��யா ைசலெனழி$ வி�பன விேவகனமட 

      மா….மட O5 மா….ன 

வள�க)ைக 6லதிலக� மதிWகி நிைறெச$வ 

      வளைமெசறி யா�]ாி னா� 

ம5மல�� 6வைளயணி மா�பினா� றைனந7பி 

      வ5பவ�� ெகா5 சா�பினா� 

ம)களா கரவிஜய ேவ)கடா சல+4க 

      வ3ளெலதி� ெகா�� கா�க 

ச�பைன� கார���� ேபாதைனயி ெல�ற7பி 

      சால? மய)கி ெநHச7 

சHசல� ப��ள  த�மாறி ேவ'ெமா5 

      சா��மி$ லாம ேல)கி� 

தள�ெவ.தி வ தவைன யHசலH ேசெலன� 

      தய?ைவ� த�' 4தலா* 

சகல4  த தினி� ெச.கி�ற ெச.திக3 

      சம-த4) ேக��க  ேதா7 

ெசா�பன� தி<4ைன மற�பதிைல யவைனெயா5 

      ெதாழிG$ைவ� தாளா�கி 4� 

ெதா தைரைய நீ�கமிக ?7�னித னா�கி=� 

      ெசா$வழி நட�ப தா�கி* 

ேசாGெயா� றி$லா� ,ழ4ெதா டாகி<H 
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      +கேம யி5�க ைவ��� 

ெதா$<லகி� மாளாத ெச$வ4  த ெதன� 

      �தி=நீ ெபற$ ேவ��ேம.        32 
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மHசாி கல7பக) ேகாைவ0 தனராக 

      மாைலபத ச த மாைல 

மட<லா� பரணிபி3 ைள�கவிைத 4தலா 

      வC��7�ர ப த வா�கி 

ம6ட4� ம�ன�சிர கரக7பி தHெச=7 

      வசன?சி த�ர ச)க� 

வா��ாி விகடகவி மதகாி6 ழா)கடைம 

      வா.J ரட�6 சி)க7 

சHசாித 4�தமிைழ ெய)6H ெச<�திவ5 

      தாA`க மான நி�ண� 

த�டமி ழில�கண வில�கியம தா7ெபாிய 

      சலதிநிைல க�ட வ)க7 

தணிகா சல�6மர� பாதமற வாதவ� 

      சர+வதி நடன சாைல 

சரசகவி ேசாடசாவ தானி+� பிரமணிய� 

      தா�மகி�  த9�� ேமாைல 

கHசமல� மாைல4  0Gல6 தி��ய� 

      க5ேவ� நகரா திப� 

கவிஞ�க� பக4�த ராபதிப னா7பிர� 

      கியாதிபழ மைற ேவதிய� 

காைரநிக ரானெகாைட JரM பாலன53 

      காத$+த னான +4க� 

க)ைகநதி யாள�ேவ) கடர)க மாG� 

      க5�தினி� மகி� � கா�க 

விH+�வி மீதி<� ேபாலரH சித6ண 

      விவகிேவ றி$ைல ெய�ேற 

வி57பிெவ6 நாளாக ?ைனய�� தனெனன� 

      ெவ'ைமநீ) கிட? மினிேயா� 

ேவைளதனி ெல�றனவ றானம� த�ைனெய� 

      மீதில� பாக மகி�வா. 

வினவியி� �வியி<� ேபாிலக வி�9மி6 
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