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�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர    

க�ணாகர�ெச� தி��பணிைய  

      க�திநலமா�  க"#ெச�த 

ெபா�ளானால% ெதா�&ைடயா� 

      (மியாைன� ேபாலாேரா 

தி�வா�ாி) வ�மீக% 

      தியாகராச� ப��க��+ 

ம,வா�பணிய வர-ேக.றி 

      ைவ%தா�ேசாழ ம"டலேம. 

 

எ�ப� ேசாழம"டலசதக%தி. க"ட எ"ப%ெத2டாவ� ெச�3�. இ5ெச�3ளிேல 

கா6+ தியாகராச� ப��, தியாக�ப�� எ�&+ தியாேகச� ப�ேளச) எ�&+ 

ெபய� ெப&+. ப�� 'ப�ளிைச' ெயன7+ ப2பிரப�த+' என7+ பி.கால%திேல 

வழ-கலாயின. ப�� ெதா"8.றா& தமி9� பிரப�த வைகயி) ஒ�றா,+ எ�ப. 

மிக� பைழய :லாக  க�த�ப#+ ப�னி�பா2;ய<ேல. 

 

=ரவல. >றி யவ�வா ழியெவ� 

றக)வய. ெறாழிைல ெயா�ைம 3ண��தன� 

எனவ� மீைர� �ழ%தி� பா2ேட. 
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எ�ெறா� ?%திர யா�= காண�ப#கிற�. அதனி. க"டவா& ப%�� பா க� 

ெகா"டேத உழ%தி�பா2டாக) ேவ"#+. இ�ெபாA� ஈ"# ஆராய�ப#+ 

ப�ளி� வைக அ5?%திர%தி� பா.ப#வத�&. 

 

DரமாEனிவெர�ற ஐேரா�பிய% தமி9� =லவ� இய.றிய ச�ரகராதியி) ப�ளி� 

வைக >ற�ப2#ள�. அத.,ாிய ஆதார+ இ�ெவன% தி2டமாக  >&வத. 

கி)ைல. நாமறி�தவைரயி. ப��� பிரப�த வைகயி) E.பட  காண�ப#வ� 

தி�வா��� ப�ேள. இதனி) கட7� வா9%� ,� பி�ன� ப�ள� ப�ளிக� வர7, 

ஆ.& வர7, மீனின�திாித), ,யி) >7த), மைழ ெப�� ஆ& ெப�,த), 

ப"ைண கார� வா7, ஏ� விைத கண ,, ப�ளிகளி� ச5சரவா) ப�ள� 

ெதாAவி<�%த), H%த�ப�ளி ப�ளைன மீ2ட), உழ7, பயிேர.&ைக 

க"#Eத), ப�ளிக� ஏச), உற7, வா9%� இைவக� உ2ெபா�ளாக  

காண�ப#கி�றன. இதைனய#%� அ;ெயா.றி% ேதா�றியதாக� =ல�ப#+ 

,�>�� ப�ளிேல ேம.>றியைவகேளா# நா2;� ெப�ைம ப�ளI , இைளய 

ப�ளி ம��தி#ைக, ம��தி� ,ண+, நட7 Eத<யைவக� விாி%�  

>ற�ப2#�ளன. இவ.றி� பி�ேன உ"டான ப��� பிரப�த-களி) கவிகளி� 

மன�பா-கி.ேக.ப பலவைகயிJ+ அைவவிாி%�  >ற�ப2#�ளன. 

 

ப�� நாடகமாக ந; க�ப2#வ�த�. அ� நாடகமாக ந; க�ப#-கா) 

நாடக%தி., அ-க-களாக7�ள க2;ய கார� வர7, :) ெகா"டா� ெப�ைம 

Eதலாயினெவ)லா+ ேச� க�ப2# ந; க�ப2# வ�தன. அKவாேற இ�த% 

தி�வா��� ப��+ நாடகமாக ந; க� ப2டதா,+. ஆ"#ேதா&+ 

ஆவணி%தி-களி) பவி%திேரா.சவ+ எ�ெறா� தி�விழா நைடெப.&வ�த�. 

அ%தி�விழா  கால%தி) சார-கதர�, திாி=ர�, பாணா�ர�, ம�மத�, 

மLநீதிக"ட ேசாழ� இவ�கள� சாி%திர-க�+, பரைவ க)<யாண+, ,றவMசி, 

ப��க�+ நாடகமாக ஆட�ப2# வ�தன. ந;%த.ேக.ப Hல :)களி) 

ேவ"#வன >2;3+ ,ைற%�+ யா க�ப2# ந; க�ப2டன. அKவாேற இ�த% 

தி�வா��� ப�ளிJ+ கா�=5 ெச�3� ,�பி� 

 

அாியசதா சிவெமா� ஆ"ைட யாக 

      அ��மீ �ர�ற�ைன� ப�ள னாக 

இ�ச%தி த�ைன3ேம ப�ளீ ராக 

      யிைச�தந�தி கண கனா யிய+பி� பி�I 

ம��ச%தியிைன யி�ேதாழி யாக5 ெச�� 
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      மா)தைன 3ழ7 ெதாழி.ேக யிைச%� 

பிரமைன3� தாளமைத  ைகயிேல�த� 

      ெப�ஞான� ப�ெள�I+ �ரப�தM ெசா)வா�. 

எ�&+ 

 

மைலமக�ேச� காவிாி?9 ேசாழ நா2;) 

      மகி9கமைல% தியாேகச ன�ளி னாேல 

அைலேமாதி மணிE%தா நதியி) ெவ�ள+ 

      ஆ��பாி%�  கைர= ர"# வாரேவ 

நிைலெப&நா+ பயிேரற உழ7 ெச�ய 

      நி5சயி%�� ப�ள�கைள யைழ க� பி�I+ 

தைலைம3� காாிய-க� பல7+ பா� க5 

சைபயி)க2 ;ய கார� ேறா�றி னாேன 

எ�&+ 

 

ப)லவி 

ஐயேன 3�ைனய�றி ேவ&"ேட 

அIப)லவி 

ைவய+ =கA மா�� வச�த%தியா ேகசேர 

சரண+ 

ம"டல%திJ+ைம� ேபாேல 

மகராஜ �"ேடா ேமேல 

ெய";ைச3 நீயான தாேல 

இர2சி� ப�7 E�ற� பாேல(ஐயேன) 

 

எ�ப�+ ேபா�ற ெச�32க� இைடம# க�ப2# ச.ேறற  ,ைறய E�ப� 

ஆ"#க� , E�ன� வைர ஆட�ப2# வ�தன. இKவா& ெப�ைமெபா��திய 

இ�த :ைலயிய.றிய ஆசிாிய� கமைல ஞான�பிரகாச� எ�ற ெபாியா� ஆவ�. 

பதினாறா+ :.றா";� இைட  கால%தி. றிக9�தவ�. இவ� தி�வா�ாிேல 

பிற�� வள��� உாிய கால%ேத க)வி க.&� ெபாிேயாேரா� வா9�தவ�. த�ைம 

ஞானச+ப�த�, மாசிலாமணி5 ச+ப�த� Eதலாயினார� ஆசிாிய�. பல 

:)களிய.றியவ�. இவர� சாி%திர விாி7 பதினாறா+ :.றா"#% தமி9� =லவ� 

வரலா.றி. >ற�ப2#ளதாக<� ஆ"#  கா"க. 

 

இனி, இ�:<�றிறனாக E�ன�  கா2;ய அாிய சதாசிவ.....ெசா)வா�' எ�ற  
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ெச�3� இனி� விள ,+. இ5ெச�3� 'ஞான�பிரகாச மா�மிய%திJ�ள 73-வ� 

ெச�3ளா,+. இ�:ைல யர-ேக.றி ைவ%தவ� ந�னில� தாO காவிJ�ள 

'நாெலா%ெதா�&' எ� ற ஊாிேல யி��த (மிநாத� எ�ற ெச)வ�. வைர :<ேல 29, 

4064, 70-) =க9���ளா�. இ�:) ேமேல >றியா-, �%திரகணிைகயைர  

ெகா"# நாடகமாக ந; க�ப2# வ�த�. இ� ெவ&+ நாடகமாக மா%திரம�றி 

பரதநா2;யEM ேச�%� ந; க�ப2ட�. இ�ப�ைள  ேகாயி<) ஆ; E;�த7ட�, 

ஆ;யவ�க� ஆசிாியரான ஞான�பிரகாசா� இ)லM ெச�& வா9%�� பா;% 

தா+(ல+ ெப.&, ேகாயிலதிகாாி D# ெச�& தி�+=வ�. இKவா& பலவைகயிJM 

சிற�த இ�த :) இ�வைரயி) அ5ேசறாமேல யி��த�. ெச�ற ஆ";) தி� 

உலகநாத பி�ைளயவ�க� தMைசயி) சர�வதி மா<J�ள பிரதிகைள� பா�%�� 

பிரதிெய#%�% 'தமி9� ெபாழி’<) ெவளியி2டா�. அ� அ%�ைண% 

தி�%தEைடயத�&. பல பிரதிகைள� பா�%�% தி�%தமாக இ�ேபா� இதைன 

ெவளியி2#�ேள�. பி�I+ பல பிைழக� இ�%தJ- >#+. ,.ற+ நீ கி  

,ைறெப�� ெகா��த) க.றறி�த மா�த� கடனா+. 

 

      இல கண விள க ஆசிாிய� பர+பைர 

      தி�.ேசாம��தர ேதசிக�. 

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

தி�வா��	 ப��தி�வா��	 ப��தி�வா��	 ப��தி�வா��	 ப��    

 

கா	�கா	�கா	�கா	�    

சீ�பர7 மா��% தியாக� ,5 ெச�தமிழா) 

பா�=கA+ ப�ேளச) பாடேவ - வா�ம�7- 

ெகா-ைக3ைம யா�பவI- ,MசரI+ ேவலவI+ 

க-ைகசர ேசாதி3ேம[1] கா�=        1 

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

(பிரதி ேபத+) [1]. சர�தி3-. 

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

 

வாதாவி விநாயக� 

(மாெதா� மாதவ Eநி[2] �ைற 

      நீரா;ய வாவியி னைறகம9 

      (காடவி ேமவிய[3] ெபாழி)க�+ எழி)Dற� 
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பாமாதிைச Dறிய =க9பயி) 

      ஆ�ர�தி யாக�த மனமகி9 

      பாவானப� ேளச< னிைசவைக பல>ற 

ஏமாசல மாகிய =யமிைச 

      யாகாச மளாவிய பணமணி 

      ேயகாசம தாெமன வணித� மியலாள� 

மாமா)ம� ேகச�E� வ�ெமா� 

      ேபா�மாமத வாரண EகEள 

      வாதாவி விநாயக னி�பத மறேவேன.        2 

-------- 

(பிரதி ேபத+) [2]. மினி. [3]. தாவிய 

----------- 

 

E�க  கட7� 

ேம7 ைமக"ட�[1] ெப�மா� =க9 

      Dதி விட-க� ெப�மா� திைர 

      ேவைல விட+=% தEதாெமன வி�+பிய 

      ெப�மா� 

ேதவர க"ட� ெப�மா� கைற 

      தாவிய க"ட� ெப�மா� மிைச 

      சீ�ெபற 7க�த ப�ேள ச< னிைசபாட 

வாவி நிற+ெபா.[2] கலாப ம 

      Qர ெமIMெசா. பாிமீ தினி) 

      வானவ� த+ெபா. பதிகாவ) ெச� வ;ேவல� 

ஆவ Jட�ைக% தைழேய ெகா# 

      ேவ#வ�ம- ைக ,ய�கா Eக 

      னா& Eக�ெபா. பதநா வினி) நவி)ேவேன        3 

---------- 

(பி - +) [1]. மக"ட, [2]. ெப.ற, [3]. மறேவேன. 

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

 

கமலாலய அ+ைம 

சனகா திக�[4] ேசவ; யிைணெதாழ 

      வடதா�வி னீழ< ல�மைற 
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      தைனேயாதிய ேதசிக ாிைமயவ� தைமயா�வா� 

அனேமனE� னா# த லாியவ� 

      அ�ளாள� தியாக�த+ மனமகி9 

      அைடவானப� ேளச< னிைசவைக நைச>ர 

இனேகா;ைய ேந�த� ெமழி<ன� 

      திாி?< மேனா�மணி திாி=ைர 

      யிமயாசல ேம<ய 7ைமயவ ெளைமயா�வா� 

கனகாசல மாகிய Eைலயின� 

      அ�மாதவ மாகிய நிைலயின� 

      கமலாலய நாயகி யி�பத மறேவேன.        4 

-------- 

(பி - +) [4]. சனகாதிய�. 

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

 

இ�னிைச  க<�பா 

தா�M சில+=� தடவைர3-[1] கி"கிணி3� 

ேதா�M ெசKவ�தி% ேதா#மற வாத�ளீ� 

H�- க�ைண Eக%தா ல;யவைர 

யா�+ ெப�மா�ெத� னா��� ெப�மாேள.        5 

--------- 

(பி - +) [1]. தடவரவ  

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

 

வ�மீக�ப�ளி சீர-க�ப�ளிக�ட� 

வ�மீகநாத� ப�ள� வர7-சி�� 

ேபார-க மானகைல மார�ைக ேம7சிைல 

      ேபாJ� தி�Lத<) ேவ� வ�+ப 

>ர-க ேவ)விழிக� ேநர-க மானெதா� 

      ,.றிைட ெகா; �வ"# ,ைல�தைலய 

தார-க மான,ழ) கார-க மானவ"# 

      த�தனதன னாெவ�&[2] தமி9பாட 

வார-க மானெகா-ைக சீர-க� ப�ளி3ட� 

      வ�மீக நாத� ப�ள� ேதா�றினாேன.        6 
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---------- 

(பி - +) [2]. த�தனா தனனாெவ�& 

----------- 

 

க5ைசக2;5 ��ளிேனா# க��மிக� ப�கி  

      களி%ேத�ப மி2#Dறி [3] க"க� சிவ�= 

ெம5�மிள நைக ெச�� மீைசதைன E& கி 

      ெவ"ணீ& தைனEக மீதி லணி�� 

ப5ைசமணி% ெதா"#க2;� பவள%தா9 வட-[4]க2;� 

      ப� க5ெச� திாி க%[5] ெதா� பாரE- க2; 

வ5சிரமணி  ெகா2#மணி% ேதாளி�மிைச ெகா"ட[6] 

      வ�மீக நாத�ப�ள� ேறா�றினாேன        7 

---------- 

(பி - +) [3]. ெவறி [4]. தாவட-. [5]. ேச�தி� க. 6[5]. ேதா�ற, 

[6]. இ�பா ,�>�� ப�� 6-) சிறி� ேவ&பா#ட� காண� ப#கிற�. 

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

 

வ�மீக� ப�ள%தி 

ைப-கமல% தி�Eக+ ெவய�ெவழ[1] 

      பாதமல� பாி=ர ெமா<ெயழ[2] 

      பைட ேவ)விழி  கைடேபா�ெசய 

      மகர [3] ,ைழயைசய 

அ-ைகமல�5 சாிவைள யைசதர 

      அணிE&வ. சி&நைக ெயாளிதர 

      அளகாடவி ெநகி97றேவ 

      யளியின மிைசபாட [4] 

க-ைகதைன5 சைடயணி ெப�மா� 

      காலைன கா லாலட�%தி# ெப�மா� 

      கைணேவ�ட) ெபா;படேவ[5] ெச�த 

      க"6த.ெப�மா� 

ெத�கமைல�[6] பதி3ைற ெப�மா� 
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      ேதவர க"ட�ெப� மா�த+ 

      தி�நாம+பா;யா#+ 

      ப�ள%தி ேதா�றினாேள[7]        8 

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

(பி - +) [1]. ெவய�7ற. [2]. சாிவைள யைசதர. [3]. மலர-. [4]. அளி மகிழி�னிைச 

பாட. 

[5]. ெவாி ெச�. [6]. ெச-கமைல. [7]. ப�ள%திக� ேதா�றினாேர. 

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

 

,Mசரேம� �ைணEைல யைசய  

      ேகாைவமணி% திர�பல =ரள  

      ேகாலLத. சி��ர மழ,ற  ெகா;யிைட �வள 

அMசனைம  கய)விழி யய)ெபார[1] 

      அEதெமாழி  ,Eத மல��திட 

      அணி3மணி� பணிபல வைச7றவளி ,ழ) ெநகிழ  

கMசமல� ெகா;யிைட�[2] ெப�மா� 

      காயாமல� வ"ண� ெப�மா� 

      காேவாியி� ந#விைணமிைச க"#யி) ெப�மா� 

ெசMசிைலேவ� தைனய�� ெச�த 

      தி�வர-க� ெப�மா� ெப�ைம% 

      தி�நாம+[3] பா;யா#+ ப�ளிநாேன[4]        9 

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

(பி - +) [1]. ேமயகய) விழி =ரள, 2 ெகா;பட�. [3]. நாம-க�. 

[4]. ப�ள%திக� ேதா�றினாேர. 

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

 

ெவ"பா 

விர7 சிைலமதேவ� ெவ-கால ென�I 

மிர7ெமா� E�ப�க ெம�I+ – பர7-க[1] 

கைற க"ட ேனகமைல  க"6தேல ெய�I+ 

பிைற க"ட ேன�ெமா�[2]ெப".        10 

----------- 
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(பி - +) [1]. பர7 [2]. ேன� Lத.. ------------ 

 

ெபா�பர�பிய தி�D தியிேல 

      கைணபர�பிய சிைலேவ� நிைலத�[3] 

      =க9பர�பிய கமலா லயெமI+ =ாி3ைறெப�மா� 

அ�ப� ெகளி தாகிய ெப�மா� 

      அ�ைம� ெப�மா� கைலமாIைற 

      யன-ைக� ெப�மா� மைலமாIைற யாக�ெப�மா� 

ெத�=ற%திள� ெத�ற<ைழ% தி#� 

      தி�5சாளர[4] வாிைச�ெப� மா� 

      சி-காதன மழகியெப�மா� தியாக�ெப�மா� 

வ�மீக� ெப�மா�[5] Dதி 

      விட-க�ெப� மா�த� ெப�ைம% 

      தி�நாம+ பா;யா#+ ப�ளி நாேன        11 

-------- 

(பி - +) [3]. த�+, [4]. தி�5சாலக, [5]. மி� பர�பிய சைடE;� ெப�மா�, 

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

 

அ"ட�மைன  ெகா;யிைடமட விய 

      ரைளய.றைள[1] ய�ப#தி� மா)[2] 

      அழகியெம�  ,ைழைய  ,ைழ�பி%தி# ெப�மா� 

ம"டலE" ெடAகடJ" ெடA A 

      வைர3"ெடA =வனEE" ெடா� 

      வடப%திர மிைச�யி) வ;7ைட% தி�மா) 

க"டக[3] ெவM சம�ெபா�நி� தைன 

      ெயா�ப�சிர மி�ப�கர ம. 

      கரRடண� E;Rெளழ 

      ெபா�[4] கைண ெதா# தி�மா) 

ெத";ைரெவ" ச-,Eழ-கிட[5] 

      தி� காவிாி வள��திடவள� த�[6] 

      தி�வர-க� ெப�மா� ெப�ைம[7] 

      பா;யா#+ ப�ளி நாேன.        12 
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---------- 

(பி-+) [1]. தயி��ப#. [2]. அ"ட� மைன ெகா;யிைட மட விய - ரைளய% தயி��ப# 

மழகிய ெம� கைல பி;%தAதி# தி�மா) - ம"டல E"ெடAவைர 

3"ெடA=வன E" டா� வடப%திர மிைச%�யி) மதைலயி� வ;7ள தி�மா). 

[3]. க"டகர. [4]. ெவா�.[5]. Eழ-கிய. [6]. வைள�திடவள�� த��. 

[7]. தி�மா) தி�நாம+. 

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

 

க2டைள  க<�பா 

காலE ம�தி பைடெபா�த) பாாீ� 

      காத லறி�� களபEைல ேசாீ� 

சீல மறி� � பணிவிைடெச� ேயேனா 

      ேசவ; வ�� தினE+வ� ேடேனா 

ஓ<# வ"# ,E&,ழ லாேர 

      ேயாைச Eழ-, ,யி<�ெமாழி யாேர 

ேவைல யட��த கலகவிழி யாேர 

      Dதி விட-க� கமைலயைன யாேர.        13 

 

அ�ப�  ெகளிதாகிய ெப�மா� 

      தி�வ�தி  கா�பழகிய ெப�மா� 

      ஆ#த";னி. ேறாட ைச�திட 

      வைச�தா#+ ெப�மா� 

ைப+ெபா. ேறாடழகிய ெப�மா� 

      ெசKவ�தி% ேதாடணி[1] ெப�மா� 

      பாெலா%தி# ெமாழியா�ைற 3+பாக� ெப�மா� 

க+பி  காதழகிய ெப�மா� 

      கனக வச�த� ெப�மா�ய� 

      க-காள� ெப�மா� ேதவரக"ட� ெப�மா� 

ெச+ெபா. சி-காதன� ெப�மா� [2] 

      தியாக விேனாத� ெப�மா� த+[3] 

      ெப�ைம% தி�நாம+ பா;யா#+ ப�ளி நாேன [4]        14 

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

(பி-+) [1]. ெதாைடயணி. [2]. அழகிய ெப�மா�. [3]. த�. [4]. நாேம. 
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------------------------------- 

 

E"டக நாபிதனி) நா�Eக வ";��� 

      Hலமைற ெமாழித�ைன Eழ-க ைவ%ேதா� 

அ"ட� மகி9�திடேவ ேமாகினியாகி E�ன 

      மாரEத+ ப,�தளி%த வ�=ைடேயா� 

வ"ெடன ேவ3க�� வாவியி) வ"கAவி) 

      மாயEட Iைற�த மாயவனா� 

ெத";ைர வாவி?A+ சீர-க ராசனா�த+ 

      தி�நாம+ பா;யா#+ ப�ளிநாேன.        15 

 

கட72பராவ) - வி�%த+ 

,யிJ , நீணிலா[1] ெவயிJ , மாரேவ� 

      ெகா#ைம , வாட லாேமா 

மயிெலா%த[2] சாயலா� மயJ.றி டாமேல 

      ம�ம%தி லாெளா ணாேதா 

சயிJ.ற நாதேர[3] யர7.ற பாதேர[4] 

      தமி9வி2ட Rத னாேர. 

கயிைல%தி யாகேர கனக%தி யாகேர 

      கமைல%தி யாக னாேர.        16 

----------- 

(பி - +) [1]. ந�னிலா. [2]. மயிJ.ற. [3]. பாகேர. [4]. நாதேர. 

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

 

ஆ.&வர7 

கன%த ேமக  ,ல-க� >;  

      கல-கி ேவைல வில-கிேய[1] 

க�கி[2] நீைர  ப�கி வான% 

      த�கிேனறி� ெப�கிேய 

வன%� மி,%த ,டகி. ெபாழி�� 

      வழி�� கைரயி லA�திேய[3] 

வர, ட�பயி) ேத , மாரE+ 

      : கி ேயகைர தா கிேய 
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இன%தி. ,றவ� =ன%தி <த6 

      ெம#%த ,;J மித கேவ 

இைர�� ,Eறி விைர�� ம�வி 

      யி�வி  ,�வி ெவ�வேவ[4] 

அன%ைத ேந�த�- ,ற%தி காத< 

      லA�� ேவ�பத+[5] வA%திேய 

அல�- ,றிMசி மல� ம�வி 

      யதி��� பாைல ெயதி��தேத.        17 

----- 

(பி - +) [1]. வில-கேவ. [2].க�கிய. [3].ெலA��ேம). [4]. ெவ�விேய. [5]. ெபா.பத+. 

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

 

க<%�ைற 

கைழேய& ெசMெசா Jைமபாக� வாA- கமைலெவ.பி) 

மைழேய& த"டைல ேய=னேம வ"ட[1] லா;டேம 

உைழேய ெவ&-கவ ேணயித ேணெம� 3றவ�றிேய 

பிைழேய� ெச�தன ேராெவ�&2 மாத� பிாி�தனேர.        18 

----------- 

(பி - +) [1]. வ"ட)க இKவாறாயி� எA%� >#கிற�. [2]. வி�&. 

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

 

ேத;� பாைலநில%தி. =,�� 

      திர�ெவ2[3] பாைல ,ர7ட� 

திர2;� பி#-கி யிJ�ைப  ,ல-க� 

      ேசர5 �ழியி)[4] வாாிேய 

ஓ;� பற�� ப���- கிளி3-[5] 

      கA,M �ழியி)[6] EAகேவ 

உலக ெம-, நிைலக ல-கி[7] 

      3&தி ெகா"# நி&விேய 

?;% திகA- கமைல% தியாக� 

      �-க� க-ைக ெப�ைமேபா) 

?ழ% திாி3- ேகழ. றிரைள 
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      ெதாட��த[8] ஞாளி யட-கேவ 

நா;� பர7 மயிட� சிர%தி) 

      ந;%த க�னிைய வA%திேய 

ந)ல வளைம E)ைல நில%தி) 

      ந#-க ேவகைர =ர"டேத.        19 

--------- 

(பி - +) [3]. திர"#ெவ2. [4]. ேச�5�ழி%திைரயி), [5]. =ற7+. 

[6]. Eக�� [7]. கல-கி. [8]. �ர��. 

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

 

ெவ"பா 

ெத"ணீ� =ைனகமைல5 சி.பரமா+ ெவ.பிெலதி�[1] 

ெவ"ணீ& த��+ விைடத��+ - வ"ண  

கர-,வி%தா ர�ேதாைக  கா�மயில� னாாி� 

றிர-,வி%தா ர�ேதா[2] ெவைம.        20 

-------- 

(பி - +) [1]. சி.பரம� ேவ.பதன). [2].ெர�ேனா. இ� சில பிரதிகளி. 

காண�படவி)ைல. ---------- 

 

வா#கி�றா� நி�மாைல வா-க  கிளிெயா�& 

ேத#கி�றா ளா��% தியாகேர - நா; 

அன-கன+= ெசாாியவ� தனைலெமா"# Dசெவ+பி 

மன�ெநா�� கைலயிழ�த மா�.        21 

 

=ர"# E)ைல நில%கி. =,�� 

      ெபா�வ� மைனயி. க�விேய 

=திய ெந�3+ பைழய தயி�+ 

      ெபா��� பாJ ம��திேய 

கர�ைத யணி3+ பர�த சைடய� 

      கமைல% தியாக� விைடைய�ேபா) 

க�ள ேமெகா# ெவ�ள ேமவிய 

      கான வாரண ேமாடேவ 

�ர�� பயிJ Eைழ3 EயJ 
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      ெமA�� திைரயி லA�தேவ[3] 

ேதா�றி  ,���� தா�றி� பட7M[4] 

      �ழியி னிைடயி Jழலேவ 

ப��தி ராச� ெபா��� Eபய 

      பத-க� க�தி வண-கிேய 

பாி��[5] �ள7M ெச��தி மீதினி) 

      பா���[6] ம�த- கல�தேத.        22 

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

(பி - +) [3]. லA�தேவ [4]. யட,M . [5]. பாி�த [6]. பாி�� 

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

 

க<�பா 

ஆ�வமி,� த�ெபைடைய யணிசிறகா ல�-,ளி� ,� 

ேபா�ைவெச�� ,ட+ைபதனி. =��ற-,- கா�கால+ 

ேச�ைவத�+ =கழா��% தியாக�வள நா2;ல�ப� 

கா�வரவி) வர7ெபா� க  க<கால மானேத.        23 

 

கல�� ம�த நில%தி. =,�� 

      கEக5 சEக- ,ைலயேவ 

க�திேயபல ��தி ேமவிய 

      க�+பி. ��+ப� தி�+பேவ[1] 

அல��த கமல% தட-க �ழ கி 

      யணிவ ரா)க� பணியேவ 

ய#%த வாைழயி ென#%த தா&க 

      ளா& ேந�ம� Dறேவ 

பல�த �+பல வ� ைக ெந� கி� 

      ப.றி மா-கனி ெய.றிேய 

பயிJ மாதைள தைனவி டாமேல 

      பவள  ெகா+ெபன% �வளேவ 

இல-, ,<ச� =ர�த ரைன3 

      மிண-, தாைள வண-கிேய 

யிMசி மMச� வMசி யMசிட 

      ட-ெகா� ெந�த லைட�தேத.        24 

--------------- 
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(பி-+) [1]. க�+=� க�+பி. றி�+பேவ. 

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

 

க<�பா 

ெச-ைக  ,றிமைற%த ெசMச�த ன%ைதெய-க� 

ெகா-ைக  ,றிைய  ,றியா� ெச�தனேரா[1] 

ம-ைக  ெகா�பாக+ வா9வாக ேவயளி%த 

க-ைக5 சைடயாேர கமைலவள நாடாேர[2].        25 

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

(பி - +) [1]. ெச�தத�ேறா [2]. கைடய� கமைலவ� நாேடா 

----------- 

 

அைட�� ெந�த <ட-க ேளா; 

      யளவ� மைனயி லளவிேய 

அைலயி) வா�+ வைலயி) மீைன 

      நிைலயி) வாாி  ,லவிேய 

உைட�� திைரயி) விைட�� பணில 

      Eத& மணிக� சிதறேவ 

உய��த தாைழ3+ விாி�த[3] ஞாழJ 

      ெமா�E க+பட� ப;யேவ 

ப;�த திமிJ+ பலச+ பாI+ 

      பார5 ேசா-, மித கேவ 

பா��� மகர+ வா��� மாய� 

      படைக  ,ழிய[4] E#கிேய 

வ;�த தரள� பவள% தாJ+ 

      வ�ண� பத%தி. சா%திேய 

மணிE%தா& ெப�கி வார[5] 

      வதிசய+ பா�+[6] ப�ளீேர.        26 

--------- 

(பி - +) [3]. இழி�த வா���. [4]. ப#வ� படைக  கிழிய. [5]. வ�கிற, [6]. வளைம 

பார;. 

------------------------- 
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ெவ"பா 

*ெப�-கடனM �"ட பிரா�கமைல ?A+ 

க�-கடேல ெந�த. கழிேய – ெந�-,Eத)[1] 

=�னாக ேமதிைரேய ேபானவ�ேத�[2] மீ"ட கா 

ெல�னாக ேமகைரேய ேன[3].        27 

------- 

*இ5ெச�3� 28 - �பி� சில பிரதிகளி. காண�ப#கி�ற�. 

(பி - +) [1]. ெந�-, நிழ). [2]. ேபானவ�. [3]. ேயணா�. 

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

 

வாைள தி� ைக �ற7 ெதாA%ைத 

      வMசி ரMசி& பMசிர+[1] 

மடைவ 3)ல மயிைர ெகளி& 

      மகர- ,ரைவ மல-,மீ�[2] 

ேதளி 3�ைவ ச�ன மய&[3] 

      திமிதி மி-கல+ =ரவிமீ�[4] 

சீளி ைக%தைல யாைன மீேனா# 

      ெத�ளிறா ெலா# ெவ�ளிறா) 

நா�+ =திய கட<) மீI+ 

      நா2;)[5] மீI- >2டமா� 

நளிெகா� தால  கனிைய ேமாதி 

      நறிய தாைழ Eறியேவ 

ஆைள வில கி  கல கி  களி%தி2 

      டைலய  ,ைலய EAகிேய[6] 

யA�� தட%தி ெலA�� பா3 

      மதிசய+ பா�+ ப�ளீேர.        28 

---------- 

(பி - +) [1]. வMசன+ சி&ம மMசன+. [2]. மல-, மீ�. [3]. மய& ச�ைன. 

[4]. பல =ரவி மீ�. [5]. நா2#. [6]. E#கிேய. 

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



18 

 

 

,யி) >7த) 

=விமீதிேல தி-க� E+மாாி3+ ெப�� 

      ெபா-,க< தீரேவ >வா� ,யிேல 

சிவகாாி ய�தன  ககித-க� ெச�3மவ� 

      தீநரகி) Dழேவ >வா� ,யிேல 

தவேம7[1] தானE+ பாிகலE மா�ர� 

      ச�னிதி3� தைழ கேவ >வா� ,யிேல 

நவமாக% ெத�னாைல� (மியா� மக(ைச 

      நட%�ெநறி தைழ கேவ >வா� ,யிேல .        29 

----------- 

(பி - +) [1]. தவெமA. 

----------- 

 

ஊ.றE�ள Eனிெயன E�னா� வ,%தவ� 

      உ�ள தைல3+ ேபாகேவ[2] >வா� ,யிேல 

ேந.றியற3 மடவாைர  >2#ற7 ெச�3மவ� 

      நீTழி வாழேவ >வா� ,யிேல 

கா.&�ள ேபாதிேல R.&பவ� ,% தானாக 

      ைக�ெபா� �"டாகேவ >வா� ,யிேல 

சா.&மட Oரேவ யா�ர� வளநா2;) 

      தட+பைணக� விள-கேவ >வா� ,யிேல.        30 

------- 

(பி - +) [2]. ஒ.றE�ள ஏ.றE�ள ேபாக . [3]. ேந.றிQ�+.  

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

 

ஊ��க� ேதா&MெசKவி மைழ[4] ெபாழி�ேத 

      ெயா�ேகா; ேதைரவா�க� ஒ< Dறேவ[5] 

சீ�� மணிE%தா& நீ�பா��ேத[6] 

      சின�தாவிேய[7] ெயA��கைர ேமாதேவ 

ேவ��+ ேகாைர ெகா"ட கழனிெய)லா+ 

      ெவ"கா�க� பா���=ன) மீளாமேல 
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ஆ�ர� ப"ைணபா� ,[8] மா"டவ�த+ைம 

      யைணேகால நாமைழ க வா�+ ப�ளிேர.        31 

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

[4]. ெசவிமைழக�. [5]. ஒ< Dறேவ. [6]. பர�ேத. [7]. திைர தாவிேய. [8]. 

ப"ைணெதா&+. 

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

 

ப"ைண% தைலவ� வர7 

D கிய ெவ&+பAைத வா,=ாி யழ,+ 

      ெவ�தD2# [1] காி க2ைட ேமனியழ,+ 

R கணா� ,�வி >2#%[2] ெதா�பார- க2டழ,+ 

      R கிைவ%த வைள�தத;  கா< னழ,+ 

U க;3" ;ைழ3"ட க"ணி னழ,+[3] 

      மி2டெவ% தா�=மி& மா�பி னழ,+ 

பா கிைலதி� றறியாத வாயினழ, 

      ப"ைண கார னா�+ வ�� ேதா�றி னாேர.        32 

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

(பி - +) [1]. D2;). [2]. >2;), [3]. ேபா2ட ஈ%தா�= மி&மா�= ேம.றவழ,+. 

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

 

இர7 தைனேயா விக)ேவ� தைனேயா 

ச�7,யிேலாைச தைனேயா - ம�வாம) 

ேபானாைர ேயாபரம� (-கமைல ந�னா2;) 

யானாைர ேயாேநாவதி �&.        33 

 

ெபா.கடக E�ைகேய�தி  கடக ேம�தி� 

      ெபா�ெனA%�5 ேசைலக2;� (-,ழ) க2;% 

த.கமான ெவ.றிவிழி  கMசன மி2#5 

      ச�தன%ைத% தன%தி<2#% தள�பமி2# 

ந.கமைல யாடரவ  கி"கிணி  கால� 

      ந-ைகப-க� ெத�கமைல நா# த�னி) 

வ.கமான ப"ைணபா� , மா"டவ� த+ைம 
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      மகி97டேன க"#ெதாழ வா�+ ப�ளீேர.        34 

 

க&%தெம� யழகேர ,+பி#கிேற�- ெகாA  

      க2ைடH  கழகேர ,+பி#கிேற� 

ெசாறி%தைல யழகேர ,+பி#கிேற�- >&M 

      ேசானிவயி. றழகேர ,+பி#கிேற� 

பறி%தக" ணழகேர ,+பி#கிேற� - ஊசி� 

      பாசி�ப) லழகேர ,+பி#கிேற� 

அ&%தகா தழகேர ,+பி#கிேற� - ப"ைண 

      யா"டவேர யா"டவேர ,+பி#கிேற�.        35 

 

ெவ"பா 

கமைல3ெம� க�மனE- காத<%� வாA+ 

அமல�தி� E�ேபா யன-கா� - சமரமத� 

��&மி�� ேத�பகழி R.&ெமIமா�யி�ெகா" 

ெட� & மி��ேத ெனI+.        36 

 

ேகா2ைட க2#+ பலவிைத வ� கE- 

      ெகா"ட ெகா2#  ெகாAவி� வைக3+ 

(2# ெந2ைட LகE- கயி&+ 

      ெபா�னி� ேமழி  கல�ைப வைக3+ 

தீ2# ெம��=க9 Dதி விட-க% 

      தியாக� ப"ைணவய< JAத 

மா2# வ� கE E�ள ப;த�ைன 

      வ�� ெசா)லடா வ�மீக� ப�ளா.        37 

 

இளவி ைதகா� பசான விைதயி 

      ெல<ய��திய� ெதா"8& ேகா2ைட 

வளவி <2ட ப2டைடயி) ப2; 

      மா# தி�ற ெதA:& ேகா2ைட 

யள7 வாசி ய&:& ேகா2ைட 

      ய�� தி�றேதா ைரMV& ேகா2ைட 

கள7 ேபான� நாW& ேகா2ைட 

      க"ட ேகா2ைட E�:ேற யா"ேட.        38 
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பலவ ைகநி�ற மா2;) உ�%திர�[1] 

      ப%� மா# பதிெனா� மா# 

கலக மாகிய காலைன5 சாட  

      கல-கி[2] ேயா#- கடா ெவா�&- காேண� 

உலக ெம-, EAத விட%தி 

      Jற-கி நி�ற[3] ெதா�ெப�- காைள 

நிலவ ணி�தவ ரா��%தி யாக� , 

      நி�ற ,"ைட ெயா�,"ைட யா"ேட        39 

-------- 

(பி-+) [1]. உ�%திர�. [2]. க#கி [3]. உற-,கி�ற.  

----------- 

 

=க9பைட%த தியாக� ,% ெத�னாைல� 

      (மி யா�ெச� தி��பணி த�னி) 

Eகவ ைண க)J� (2# மிட%தி) 

      Eறி�� ேபான Lகெமா� ேகா; 

அக< ட%ைத[4] EA� EAத 

      வ�-க ல�ைப யன�த ம�தனி) 

இக) பைட%த [5]பலப% திர�ைகயி 

      <� ,- கல�ைப ெயா�&" டா"ேட.        40 

--------- 

(பி-+) 4 அக<ட%� [5]. பலப%திரனிட%தி). 

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

 

நாாி ப-க� கமைலயM சார<) 

      நய�� ந"= விய��ற வாகிேய 

காாி ல-கிய ச�தன5 ேசாைலயி) 

      கலவி நீ-,- கய)விழி மாதரா�[1] 

ேசா� மாைட தைலமாறி5 ?9�த�+ 

      ெதாைல�த நாண நிைன�ேத யைல�த�+[2] 

வாாி ய-[3] ைகயி. >�த) E;%த� 

      மன%தி ெலா�& மற க ெவாணாதேத[4]        41 
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------- 

(பி - +) [1]. மாதாீ�. [2]. நிைன�ேத நைக%த�+. [3]. வாாிேய. [4]. மற கெவாணாேத. 

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

 

ப�ளி Eைற�பா# 

ெம�ள ேவெச�& சீர-க� ப�ளிைய 

      ேவ2# நாW& ேகா2ைட யளி%தா� 

ப�ள ராEற வி�Eைற யா� ,� 

      ப"ைண மா2;ேல பாதி ெகா#%தா� 

��ளி ேனா#& க�� ம��திட% 

      ெதா"8& மா2ைட3 ெம"ணி யவி%தா� 

க�ளேம ெச�3+ ப�ளைன  காவ<. 

      க2;X� ப"ைண  காரனா ரா"ேட.        42 

 

க<�பா 

ேச"ம�7+ நா�EகIM ெச-க"மா J�ேத;  

கா"பதாிதா� நி�ேறா� கமைலவள நாடைனU� 

நா"EகEM ேச"EகE ந�னிலா D�மிள 

வாணைக3 ெம�& மறேவ� மறேவேன.        43 

 

சீர-க� ப�ளி EைறU# 

ெகா#ைம ேய[னி� &ைன ]க" டAைக ேக 

      ,ைறக�[1] ெச�� சிைறயி <��தா� 

ெதாடர வா�ெச�[2] வ�மீக� ப�ள%தி 

      ெசா�ன வாற� ?�[3] E;%தா� 

அ;ைம த�ைன யறியாம ேலப"ைண 

      யா"ைட தாI மவ�வா�%ைத ேக2டா� 

விடவ ரா[4]வர- ேகச� விதி%த 

      விதிைய யா�+ வில கெவா" ணாேத.        44 

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

(பி - +) [1]. ெகா#ைமக�. [2]. வ�� ெச�. [3]. ?�. [4].விடவரவி. &யிலர-ேகச�. 

----------------------------------- 
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ஆ<) நி�றி#+ Dர� றன கி2ட 

      வா2; ைற5சி3 மா கிய ��� 

H< ெய�ப�- ெகா"# வ;%தபி� 

      ெமா�ைதயி. ெகா"# வ�த ம�7+ 

பா<) ெவ�� பைட%த வ;சிJ+ 

      பாைன த�ெனா#+ பாவி க ேவ";  

கா< ர"#� ெதாAவி <� கேவ 

      ைகயி ர"#� ெதாA+ ப�ளீேர.        45 

 

ெதாAத ேபாதி <A ,�ள தா,ேமா 

      ெசா�ன வா�%ைதயி ெல�ன ம&%ேத� 

பA� தாெனா� ேகா; ெச�தாJ+ 

      பாாி யானவ� பாரா2ட லாேமா 

உAத எ�- கல�ைப விைதவைக 

      3�ள வாெற)லா E%தாரM ெசா)ேவ� 

அAதி டாமனீ வ�மீக� ப�ள%தி 

      யா"ைட ேக ெசா)< மீ"#ெகா� வாேய.        46 

 

ேமய சீர-க� ப�ளி யிட%தி) 

      ெவ&�பினா ல�& வி"ண�பM ெச�ேத� 

ஆயி ர+பிைழ ெச�யிI ெம-கைள 

      யா"ைடேய[1] ய�றி யாேர ெபா&�பா� 

பா3 மா#+ விைத3�[2] த�� 

      ப"ைண ேசர� பயி�ெச�� தாேரா+ 

நாய ;ேய� பிைணயாக வ�மீக 

      நாத� ப�ளைன[3] வி2;# மா"ேட.        47 

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

(பி - +) [1]. ஆ"ைட. [2]. மா2# வைக3+. [3]. வ�மீக� ப�ளைன. 

---------- 

உைரெய#%த ச��ேவத நாதனா� 

      ஓவி ல�தாி[4] ேமவிய பாகனா� 

கைரய #%த வள�E% �தி��தி#-[5] 

      கழனி ?A- கமைலந� னா2;னி. 
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றிைரெய#%த தி��பா. கட<ேல 

      ெச�ய ப%ம% தி� ேகாயி) வா9D� 

வைரெய#%த =�மண5 ேசாைலயி) 

      வ�� நீ�நி�ற மாயெம� மாயேமா.        48 

----------- 

(பி - +) [4]. ஓவிய�தைன. [5]. வளE%தி த�தி#-. 

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

 

மா2# வைக 

E2; கால� ெவ2# கிடா� ெமா2ைட  க&�ப� 

      ேமாைழ காைள Dைண ெகா+ப� யாைன5 ெசாறிய� 

ம2ைட  ெகா+ப�[1] ெந2ைட கால� வ2ட காிய�[2] 

      மணிக2; ெவ�ைள காைள[3] ,�ள5 சிவ�ப� 

ெவ2# கால� ெமா2ைட க"ண� ேமகநிற% தாேன 

      ெவ2#வால�[4] தறிெகா+ப� ெவ�ைள  ,ள+ப� 

ெகா2ைட�பா க� >ைழவால� ># ெகா+ப� 

      ெகா"டப"ைண மா2#வ� க+[5] >றிேன னா"ேட.        49 

----------- 

(பி - +) [1]. ம2ட  ெகா+ப�. [2].வ2ட  ,றிய�. [3]. ெவ�ைள  கால�. [4]. ெவ; 

வால�. [5]. மா2;� வைக  

------ 

 

வ5சிரமா ணி க% தாேல பைடவா�+ 

      வ�பவள  ெகா+பினாேல ேமழிLகE+ 

ெம5சியத-[6] க%தினா <ைழ%த[7] ெகாA7+ 

      ெம)<யெவ" ப2# :லா) வி2ட கயி&+ 

ப5ைசெவ2#5 ச�தன% தாJய�[8] காJ+ 

      ப�மராக% தா<ைழ%த உழ7 ேகாJ+[9] 

க5சணி�த ெகா-ைக ப-க� ெத�க மைல ேக 

      கல�ைபயா யிர-ெகா"# க2;ேன னா"ேட.        50 

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

(பி - +) [6]. உ5சி%த-. [7]. ைவ%த. 
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[8]. ச�தன%தாேல.,+ ஏ� காJ+. 9.உழ ேகாJ+. 

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

 

ெந)வ� க+ 

அாிய நாயக- ,&ைவ ெபா.சா< 

      ய�5�ன ெம�I மாியா[1] Lண-, 

தி�வ ர-க னழகிய வாண� 

      தி)ைல நாயக� சீரக5 ச+பா 

இரண வாாிக�� (ர+ெபா. பாைள 

      யிர-க மீ2டா�[2] ,&ைவ  கிைளயா�[3] 

��ைண வால� க�வால� ச+பா[4] 

      ெசாாி, �+ைப விைதவைக யா"ேட.        51 

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

(பி - +) [1]. ய�5�ன� தியாதா. [2].மா2டா�. [3].கிைணயா�. [4]. ெசKவால�. 

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

 

வி�%த+ 

மாய� பாகனா� மா� ப-கனா� 

      ம%த மாடரா ைவ%த ேவணியா� 

கா3 மாரேவ� கைணைய ெவ�&ளா� 

      கமைலத� னி)வா9 கனக வ)<யா� 

ேசய >�விழி  ெகா�= வாளிேய 

      ெசவிய ணி�த� ெகா�= வாளிேய 

சாய லான�- கமைல ேபாJேம 

      தா-, ெகா-ைக3- கமைல ேபாJேம.        52 

 

இ�ேநர+ (செம�றா� பMசமி ெய�றா� 

      ேய.றேசாம வாரெம�றா� ேசாபன ெம�றா� 

ந�ேனர மா,மி�த Eகி9%த�[1] த�னி) 

      நைரயாI+ வலமாக விைரய5 ெச�& 

ெபா�ேனைர� (2;வய) ேச& ெச�தபி� 

      ேபாதெவ�% தைழேபா2#� பர+ப ;%�% 

ெத�ேன�ெமா ழி5சிப-க� ெத�க மைல ,5 
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      ெச�ெந)[2]விைத ெதளி%�விட5[3] ெச)லடாப�ளா.        53 

------- 

(பி - +) [1]. E,�%த�. [2]. ெச�ன). [3]. ெதளி%திட. 

---------- 

 

ெதளி3Mெச� தமி95 ��தர. காக% 

      ெத�வி. Y� பரைவ ,5 ெச�ேறா� 

களித �Mசிைற வ";ைச ெகா"ட 

      க# ைக ய"ண) கமைல வய<) 

மிளி�த �+பனி நீைர வி#%� 

      விைளவய) தனி)ெவ- காைர� பா�5சி 

ெயாளித�+ ெபா.க ல�ைபைய� (2; 

      3Aைக  ேகெகாA த5�ேத[4 யா"ேட.        54 

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

(பி - +) [4]. ைத%த 

-------- 

 

இ�&ைனேய[5] க"டAைக ேக ப"ைண கார� 

      எ-கைள%தா� சி-கி ெகா��கிறா� 

ெச�றேபா� ேசாி�ப�ளிக� உ�னழைக5[6] 

      ேசரேவ க"8&[7] ெகா"டேதா 

அ�றிைளயா ளி2டம��ேதா அவளிட% 

      தாைச ேமாக�தைல  ெகா"டேதா 

ம�றினி�ற Dர�,.றேமா மய-கினா� 

      வ�மீக நாத� ப�ளேன.        55 

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

[5]. இ�&ைணைய . [6]. உ�னழ,. [7]. க"ணீ�. 

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

 

த� ,ழவி த�ைன3+ பாரா� த�Iைடய[1] 

      தாைத வ� க� த�ைன3+ பாரா�[2] 
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எ� ெகா;ய E�ைன விைனேயா ைகபி;% 

      ெத�ைன  ெகா"ட ேநர வாசிேயா 

உ�ைக பா� ,ெம- க� ,+ ேவெறா� 

      தMசE� ைனய�றி ேவ&[3] E"ேடா 

வ�கமைல[4] நாத ன�ளா ெலA�திரா� 

      வ�மீக நாத� ப�ளேன.        56 

------ 

(பி - +) [1]. எ�Iைடய தாைத. [2].காணா�.[3]. பி�ைன3. [4]. ெச-கமல . 

--------- 

 

�-கமைல ேந�விழி3� ேதாளிைண3 ெமா�றாக 

ச-கமைல� பாலா) தA+பறா ெத�நா�+ 

ைப-கமைல வாவியி. பணில ,ழா Eழ-,- 

ெத�கமைல வா9ேவ தியாக� ெப�மாேள.        57 

 

ெதளி%ேத� விைத3நீ�+ வ;ய� ேபா2ேட� 

      ேசரேவ Eைள%தபி�= நீ�- க2;ேன� 

அளி%ேத னளி ,லM?9 ெத�க மைலேயா� 

      அறி7 ேபாேல கிைள%�5 ெசறிவாகிேய 

தளி�%ேத&M ெச�தமிைழ  ெகா"ட வரச� 

      த க=க9 ேபாேல நா.&M சைம�ததி�ேபா 

களி%ேத பறி%�E; ந#வ ெத)லா- 

காணவர ேவ"#+[5] ப"ைண கார னா�மா"ேட.        58 

------- 

(பி - +) [5]. வரேவ6+. 

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

 

ேசைலயழகா தி�மா�பி. ெச-கAநீ�[6] 

மாைலயழ காேத வரக"டா – மாைலய�தி [7] 

கா�பழகா ெவ�& கணி��கனி� ேதா�த., 

நா�பழகா ெவ�[8] ெச�ேவ னா�.        59 

--------------- 
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[6]. ெசKவ�தி [7]. ேவைலய�தி. [8]. ெத�. 

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

 

ம-ைக யாட  கமைல5 ச;ல� ம�7 மர7 மாடேவ[1] 

      மா�பி. ெச-கA நீ�+ மணி� ெபா.ேறா# மாடவாடேவ 

க-ைகயாட% தி-களாட  கனகத";னி லா#வா� 

      கமைலவாA மமல�ேம7- கயJலா7+ வயJேள 

ெச-ைகயாட வைளகளாட% திர��தரள மாடேவ 

      ேசைலயாட மாைலயாட5 ேசைலேந�விழி யாடேவ 

ெகா-ைகயாட  ,ைழகளாட  ெகா;யிைட�வ"டாடேவ 

      ெகா�தளாடவி யாடவா; [2] >; நடவா�+[3] ப�ளீேர.        60 

---------- 

(பி - +) [1]. ம-ைகயாட  ,;ல5 ச;ல ம�7தரள மாடேவ. 

[2]. ெகா�தளாடவி யாடேவ. 

[3]. நடவா. 

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

 

தீ%தா�ட� கா%தா �லகா� 

      தி�வா�ட னி�வா விைளயா� 

சிவ�தா�ட� வ�தா� ,��தா� 

      சி�னா� ெபாியா� 

>%தா�ட ெனAவா� விழியா�[4] 

      ,ைழMசா�ட� ,��தா� ெதாட��தா� 

,யிலா�ட� மயிலா� ைதயலா� 

      ,ரைவகளிடேவ 

(%தாரணி சைடE; யைசய� 

      (-கமல% தாளிைண வ��த� 

="டாீக% தி�Eக+ ேவ�ெவழ� 

      ெபா.,ைழ யைசய 

நா%தா�=க9 நாவல ேனவ<� 

      ந�ளி�ளி. Yெதன Dதியி) 

நட�ேதா� கமலாலய  கழனியி) 

      நடவா�+[5] ப�ளீேர.        61 
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------ 

(பி - +) [4]. வழியா�. [5]. நடவா. 

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

 

ப;%த ெச�தமி9  கவிைத5 ��தர� 

      பரைவ  கிரவி) நட கேவ 

பாதM சிவ க% R� நட�த 

      பரம� கமைல வயJேள 

E;%த ,ழJM சாிய  ,ரைவ 

      Eழ கி வய< Jழ கிேய 

ெமா"# ம�ைவ 3"# E;ைய  

      (E;ய ) க#கி ந#ைக ேக 

ெவ;%த கமல ம#%த ,வைள 

      விரவி  ,Eத ம�விேய 

ேமவி ேயெயதி� தாவி ேயாைர 

      வி�+பி5 ��+= தி�+பேவ 

அ;%த ேபா� வக�றி டாம 

      லக�ற (-,ழ) கா2;ேய 

அளி , ல+பல களி%ெத A�தி# 

      மதிசய+ பா�+ ப�ளீேர.        62 

 

ஆல��தர� கமைல நாயக 

      ரட)ேவ� த�ைன ெயாி%தவ� 

?ல க-கண� பாணி ச-கர� 

      �ல-,+ ப"ைண வயJேள 

நீல ெகா�தள ேமக ப�திக� 

      ெந#க5 சாிய ந#ைக ேக 

ேகால  ெகா"ைடய� பரைவ  காயிர+ 

      ெகா#�ப� பா�+[1]ப�ளிேர.        63 

----------- 

(பி - +) [1]. ேகால ெகா"ைடய� பா�ைவ ெக"ைடக� >;� பா�வ� பா�+ 

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

 

க�த ம�7+ க# ைக5 சைடய� 
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      கமைல ?A+ பயிெர)லா+ 

த�ைத யைண3� தன%ைத�[1] ேபால  

      தள�5சிேய ய�றி வள�5சியா� 

E��2 க�ைண Eனிவ ாிட%தி[3] 

      J�வ+ ேபால  க�வதா� 

வி�ைத பயிJ+ நாைல� (மியா� 

      விள-,+ =க9ேபா) விைள�தேத.        64 

--------- 

(பி - +) [1]. யைனயதாைத. [2]. உ��. [3]. Eனிவ� நிைன7 

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

 

ெத";ைரநM �"ட க"ட� ேதவர க"ட� 

      ெத�கமைல வாவி ?A ந-க மைல ேக 

ெகா"டகதி� ெசா�னவாளி2 ட&%ேத.றிேன� 

      ><�ப"ைண மர காலா) ேகா< யள�ேத�. 

அ"டEக உளவாக ேம�கிாிேபா 

      லாயிர+ேபா� விைத�ேபாரா�5 ேச�- க2;ேன� 

க"டெபா< R.றிEத. க"டள கேவ 

      க"காணி க ேவ6+ ப"ைண  காரனாரா"ேட        65 

 

வளவிIM ச.&மிரா� �.றி% திாிவா� 

      வ�மீக� ப�ளிெய� வா�%ைத3- ேகளா� 

தளராம. ேசா&மிடா� கறி3மிடா� 

      தா� ெகாளி%த ?JE"ேடா தMச+ ேவ&"ேடா 

வளமாக  க�ளியவ�[1] ப"டE+பாரா� 

      யா�ட� Eைற�ப#வ னா"டவ ர)லா) 

இைளயாைள  ெகா"டவ�ேற வ�பைகயா) 

      இ%தைனநா�M ெசா)ல > சியி��ேதனா"ேட.        66 

-------- 

(பி - +) [1]. அளவா� களியா2டமா� 

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

 

மாய க�ளி ,�ளியான[1] சீர-க�ப�ளி 
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      வ�தவ�ேற ப�ள�மிக5 சி�ைதேவறானா� 

காய�ேபா2ட வயJ ,% த"ணீ�+ பா�5சா� 

      க2#5?# கள�ேப&[2] வி2ட�� தாரா� 

பாயி.கிைட ேபால கள வர�பி.[3] கிட�பா� 

      ப;ேபா2டா லவ� ,� பா�5சி யள�பா� 

தாய%தாைர ெவ)வ� Eபாய%தா ல�ேறா[4] 

      தா&மாறா ெய�ெகா#ைம சா.றிேன னா"ேட[5].        67 

--------- 

(பி - +) [1]. ,�ளியவ� [2]. ேப.றி) [3]. களவாகி  [4]. உபாய%தாேலேவா) 

[5]. சா.றிேனாைலேட. 

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

 

1. எ�ைனெய�ைன யா"ைட E�ேன ெசா�ன ெத�ன;; 

உ�ைனேயசிய ப�ளேனா# ேபெசா"ணாத;. 

 

2. ஏசினாJ+ ேபசினாJM சீர-க�ப�ளி உ�ேம 

<��த ம��தாைச பாாி J�ளேதா 

பாாிJ�ள ம��தாைசயினா) வ�மீக� ப�ளி 

ப�ளைன3+ வசமா கி  ெகா�ெளாணாத;        68 

 

3. வசமா க 7�ைன�ேபா) ம��தா� வ)லா� 

ம��தி2டா� வானவ� , மாய ன)ேலா; 

ம��தி2டா� மாயென�றா 3-க ளா"ைடேபா) 

வMசநாி பாியாக மாயM ெச�தாேனா. 

 

[4]. ,.றிைட யிைட5சிய�க� >ைற கவ��ேத 

,��ேதறினா I-க� ெகா"ட ல)ேலா; 

ந.றவ�த ம-ைகயைர% தா� வன%ேத 

நாணழி7 ெச�த�-க� தா6 வ)ேலா; 

 

[5]. மாதிI� வாகிவ�த சீைத த�ைன3 

மாமிைய3- ெகா"டா I-க� மாய ன)ேலா; 
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காதJைம ப-கி� க  க-ைக சைடேம) 

காணைவ%தா I-க� கைற க"ட ன)ேலா;. 

 

[6]. ஏ&=க9 ேத�விைசய ேன& ேதாி�ேம 

<���பாி R";னா I�னா"ைட ய)ேலா; 

மாறிலாத மாறI ,  ,திைர யாளா� 

ம�ைரயி. ெச�றா I-க�பதி ய)ேலா;. 

 

7. பாவல ெனா�வI , ஏவ லாளாகி� 

பா3M�ம� தாI-க� தா6 ம)ேலா; 

தா7=க9� =லவ� , ம"6 ம�றிேய 

சாணாகM �ம�தா I-க� தா6 வ)ேலா;. 

 

8. தாடைகத� ெப"பழிைய5 ச.& ெம"ணாம) 

தா";யாட) ெச�தாI-களா"ைடய)ேலா; 

வா;Eக+ நாணெவா� ம-ைக 3டேன 

வா�ெச�தா I-க�ைட நாத ன)ேலா;. 

 

9. அ�தக�ற� ைம�தாிட%ேத ஐவ ேரவேவ 

அ�& R� ெச�றாI-க ளா"ைட ய)ேலா; 

��தர� வி#%தேபா� அ�த யிரவி. 

Y�ெச�றா I-களிட ேசாதி ய)ேலா;. 

 

10. >5சமற� ேப5சிEைல� பாJ Eயி�- 

ெகா"டவI E-க�க�- ெகா"ட ல)ேலா; 

ஏ5ெச�றா) வா5�ெத�& ேவட Iத7+ 

எ5சி) தி�றாI-க�ைட Uச ன)ேலா;. 

 

11. D#ேதா& மா�5சிய�க� கா�5சிய பாJ+ 

ெவ"ைண3� தி�;னா I-க� க"ண ன)ேலா;; 

>#=க9 அம�நீதி D# தனிேல 

ேகாவண� தி�;னாI� னா"ைட ய)ேலா; 
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12. க.றவைர ெவ.றிெச3+ காம னா�தைம  

கா.றிேலற ைவ%தாI-க� க"ண ன)ேலா; 

ெப.றகாி EகI  ,.ற பாியாக� 

ெப�5சாளி யளி%தா I�பிரா ன)ேலா;. 

 

13. ப# கேவா� பா3 மி�றி� பா+=தனிேல 

ப�ளிெகா"டா I-க� க"ண ன)ேலா;; 

உ# கெவா� �கிJமி�றி ய�& =<யி 

Iாிைய 3#%தினா I�னீச ன)ேலா;. 

 

14. ம2#�படா% �2ட% தனMெச� தேசாைதத� 

ம%த; ப2டாI-க� ம%த ன)ேலா;; 

பி2# , ம"�ம�� பா";ய� ைகயி. 

பிர+ப; ப2டா I-க�பிரா ன)ேலா;. 

 

15. ஆ2# காJ  காைசயாகி ேம2#� ப�றியா 

ய�&ேத;5 ெச�றாI-க ளா"ைட ய)ேலா;; 

ேமா2#�ப�றி யாய�& ,2; தன , 

Eைலெகா#%தா I-க� E%த ன)ேலா;. 

 

16. ஆனிைரைய  கா%தளி க  ேகாJ- ைக3மா� 

ஆயனா னாI-க� வ�ள ல)ேலா;; 

மாநில%தி) ேவடனா, மீன மி�றிேய 

வைலயI மானாI-க� ம%த ன)ேலா; 

 

17. க&%த�& கைற க"ட� காமைன  ெகா)ல  

க";�� தாI-க� வி"# வ)ேலா;; 

சி&%ெதா"ட� மக�ற� ைனய&% �"ணேவ 

சி�ைதமகி9� தி2டா I-க�சிவ ன)ேலா;. 

 

18. வாவி த�னி) ேம7ெமா�வ� கAவி�ேம) 

வ"#�வ- ெகா"டா I-க� வி"# வ)ேலா;; 
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(விாி3� ெத�கமைல� =.றினிட%ேத ெச)லா� 

= கி��தா I-க�ைட ந க ன)ேலா; 

 

19. வரமான மாவ<பா) வாம னாகிேய 

ம"ணிர�தா I-க� மாயன)ேலா;; 

பிரம� சிர�த�ைன  கர%தி ேல�திேய 

பி5ைச யிர�தா I-க�பி%த ன)ேலா; 

 

20. ைவ ,ம�& தMச மான கMசனாகிய 

மாமைன3- ெகா�றவ I�மாய ன)ேலா;; 

த கெனI மாமைனE� மி க ேவ�வியி) 

தைலய&% தாI-க� தா6 வ)ேலா;. 

 

21. ெகா2டMெச3- ,ர ,% �2ட ேசைனதைன  

,ைறவற� பைட%தா I�னிைற ய)ேலா;; 

ெந2டலைக =ைட?ழ5 �2ட �டைல 

நி�&நடM ெச�தாI-க� நி%த ன)ேலா;. 

 

22. ஒ� காேல 3ைமப-க� அ� க� ப)ைல 

3தி�%தா.ேபாJ�ப)ைல 3தி�� ேபன;; 

த� காேல தி� ேக�வ� த�தி யி�ற� 

த�த%ைத% தக�%தா.ேபா JைனயாI� தக��ேபன;. 

 

23. கி�ைளெமாழி� பாகன�& வ�=< வாைய  

கிழி%தா. ேபாJ� வாைய  கிழி�ேபன;; 

பி�ைள3� வாகிமாய� =�ளி� வா�த�ைன� 

பிள�தா. ேபாJ� வாைய� பிள�ேபன;. 

24. ேபசாிய Dசன�& த க� வயி.ைற� 

Zறினா. ேபாJ� வயி.ைற� Z&ேவன;; 

ேகசவன� றிரணியைன  >�+ப; 3கிரா. 

கீறினா. ேபாJ�வயி.ைற  கீ&ேவன;. 
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25. ேதா.பத�றி ெவ�றியா� னர கி H கிைன 

�ணி%தா. ேபாJ� H ைக% �ணி�ேபன;; 

ஆ.பாவ மானமாய� ?ர� ற-ைகH  

காி�தா. ேபாJ� H ைக யாிேவன;. 

 

26. பா9படேவ பா.கர�க"ைண ேவ�வியி ெல-ேகா� 

பறி%தா. ேபாJ� க"ைண  ெக#�ேபன;; 

ேக9பர7 ேகசவ�E� � கிர� க"ைண  

ெக#%தா. ேபாJ� க"ைண  ெக#�ேபன;. 

 

27. அ�&Eய லக�மீதி னி�& பரம� 

மிதி%தா. ேபாJைன நாI மிதி�ேபன;; 

��&E; க�றமாய ன�& கரைன% 

�ைள%தா. ேபாJைன யாI� �ைள�ேபன;. 

 

28. ஈசன�& பாசேமறி  காலைன  காலா) 

எ.றினா.ேபாJ� மா�பி ெல.&ேவன;; 

ஓைசெகா� சக#த�ைன  ேகசவ� E�னா 

ெள.றினா. ேபாJ� மா�பி ெல.&ேவன;.        68 

---------- 

 

ஆதார மானதி� வா�ர ேரநீதி 

ேவதா கம-க� வி�+பிேய - காத) 

வி�தா� காமைன3+ ெவ�றநீ� மாத�  

ெகா�R� ெச)லலா ேமா.        69 

 

ைக%த ல-ெகா� திகிாி ெயறி�� 

கதி�ம ைற%தவ� க"ண ன)ேலா;; 

ப%த� ?A- கமைல� பிரா�ைக� 

பணியி� வா� க�7+ ப.&ேமா;. 

 

2. வழிபயி�ற க)ைல� ெப"ணாக 
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வ,%தவ ென-க�[1] மாய ன)ேலா;; 

அழித�ம- க%ைத� (+பாைவ 

யா கினா ென-க ளக"ண ல)ேலா;. 

 

3. மா&ெகா"ெடா� மீனெமன  கட) 

வ�தைட�தவ� மாய ன)ேலா;; 

>&ம�த� ெப�-கடJ ெம-க� 

,&Eனி வ� ,;%தா ன)ேலா;. 

 

4. ெச-க" மால�& ேவழ மளி%த[2] 

தி�வ�ைள% ெதளி�ததி)ைல[3] ேயா;; 

ெவ-கரா E"ட ைம�தைன5 ��தர� 

மீ2ட ேம�ைம3- ேக2;ைல ேயா;. 

 

5. ஏ-,மானிைர கா க வைரைய 

ெய#%�மாாி த#%தா ென-க ளா"ைட; 

ேயா-,ேம� ெந#-கிாி ைய கர 

="டாிக% தில-க  ெகா"டா ென�னா"ைட. 

 

6. இ&, வ5சிர னா கி ெகா� ேவைல 

யிட%தில-ைகைய யழி%தா ென�னா"ைட; 

E& வல.ப ம�+பிம� வல� 

E�=ர-க ெளாி%தா ென-களா"ைட. 

 

7. ஈ"#ெவ+ பாரதM ெச�� ைமவ� ,யி 

ாீ�தா ென�Iைட யா"ைட; 

தா"டவMெச�� ?லEேம�தி5 

ச�வச-காரM ெச�தா ென�னா"ைட. 

 

8. E;க வி%� விZடணI  க�& 

Hதி ல-ைக யளி%தா ென�னா"ைட 

இைடதவி��த மைறவன� த�னி) 
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எ< , H7ல கீ�தா ென�னா"ைட. 

 

9. ேகசவைன ேய�வேத� ெசா)ல; 

கி2;� பா� கிலவ�  கிவாி2ட ர)ேலா;; 

ஈசைனநீ ேய�வேத� ெசா)ல; 

யி�வ� , Eறவ�றி� பைக3 E"ேடா. 

 

10. அ"ணிெய-க ள"ணென-க� ச-கரனா.ேக 

ய#%த த-ைகைய ய�& ெகா#%தான;; 

ம"டலமகி9 ெத�கமைல% ேதவரக"ட� 

மாJ க�& ெச�தி�ைவ� பா<%தான;. 

 

11. ைவயE"ட ெவ-கைளய� ைவய+பாகிேய 

மாேதவ� ப.றலைர வைத%தான;; 

ஐயமி�றி ெய-கள"ண J-க� மாJ ேக 

அ கால%தி. ச கரெமா� றளி%தான;. 

 

12. ஈசன� ளாகி ெய-க� ேகசவ� E�னா� 

ஏ.ற ெவா� பாக�த�னி ேல.றினான;; 

ஓைசமணி% ேதாி�மிைச Uசனா� த+ைம 

ேயா; விைடயாகி மாய� தா-கினான;. 

 

13. மற�திடா ெய�பிைழைய ய�=>ரேவ 

வ�மமாக நீெய"ணாேத வ�மீக� ப�ளி 

சிற��நா மி�வ�- >; யா;ேய 

ேச���வாழ ேவ6-கா6M சீர-க�ப�ளி.        70 

----------- 

(பி - +) [1]. ஞானச+ப�தன)ேலா;. [2]. மைழ%த. 3.ெதளி�திைல. 

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

 

ந.கவிைத ெகா"#ப�ளி� வ� க Eைர%த 

      ஞான�ரகா ச�வாழி ந.=வி வாழி 
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வி.,ல7மா ற�மி,மா ேன�� ைகயா� 

      வி%தியாதி பதிEத< ெம��=க9 வாழி 

ந.கமைல நக�வாழி சாம�த� வாழி 

      தானE+ பாிகலE+ தைழ%� வாழி 

ம.,ல7 தி"=ய%தா� ம)ைலய (ப� 

      வாழி(மி யாென�தா �+வாழி வாழிேய.        71 

 

ஆ"ட =க9 கமைல ய%தேர ேபா�விசய� 

("டசிைல தா க� ெபா&%தீ� - ஈ"# 

ெவ&�ப�ேவ யானாJ ெம�ய;ேய� =�ெசா) 

ெபா&�ப�ம  க�ேறா =க9.        72 

 

தி�வா��	 ப�� ��றி��தி�வா��	 ப�� ��றி��தி�வா��	 ப�� ��றி��தி�வா��	 ப�� ��றி�� 
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