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ப��கா� த	பிரா� அ�ளிய  த�டைலயா� சதக	 

[ �றி��ைர�ட� ] 

ெவளி�� எ�.577. 

இ" தி��கயிலாய பர	பைர# த�ைமயாதீன	 25வ" ��மகாச'நிதான	 )ல) 

கயிைல ��பிரமணிய ேதசிக ஞானச	ப'த பரமாசாாிய �வாமிக- அவ�கள" 

தி�.ள�பா/கி� வ�ண	 ஆவணி1ல விழா மலராக ெவளியிட�ப3ட". 

த�ைமயாதீன	, 15-8-1966 

-------- 

"��ைர"��ைர"��ைர"��ைர    

��பாத	 

தி4ைலயி4 எ5'த�ளியி���	 சிவகாமி ய	ைமைய� பா�� ப��கா� ெப6ற 

ெப�ைம �ைடயவராகிய ப��கா� த	பிரா� இய6றி�-ள 74களி4 

த�டைலயா� சதக	 ஓ� அற.ைர 74. இத� ஒ:ெவா� பாட;<	 இ=தியி4 

ஒ:ெவா� பழெமாழிைய அைம#" அாிய க�#" விள�க�ப�கி�ற". அதனா4, 

இ'74, பழெமாழி விள�க	’ எ�ற ம6ெறா� ெபயைர�	 ெப6= விள/�கிற". 

 

ெதா�= ெதா3�வ�	 பழெமாழிகைள ைவ#" அாிய க�#"கைள விள��	 

பாட4கைள> ெச?வ" பைழைமயாகேவ உ-ள ஒ�Aைற எ�பத6�, 

பதிென�கீB�கண�� 74களி4 ஒ�றாகிய, ‘பழெமாழி நாC=’ எ�D	 7ேல 

ேபாதிய சா�றா�	. ெதா4கா�பியனா� “ஏ" Fத;ய A"ெமாழி யாD	” எ�= 

ெச?�ளிய;6 Gறிய இல�கண#தி� வழிேய பழெமாழி நாC= ெச?ய�ப3ட 

ெத�ப� ேபராசிாிய�. 

 

பழெமாழிகைள Aத;6 Gறியவ� இ�னா� எ�ப" அறிய�படாவி�D	, அைவ 

ெசவிவழ�கா? ம�களிைடேய நிலவி, அ�	ெப�/க�#"�கைள உண�#தி 

வ�கி�றன. ஆத;�, அவ6ைற� பலவைகயி4 ேபணி� கா#தன� A�ேனா�. 

இ:வைகயி4 எ5'தேத, ப��கா� த	பிரா� இய6றிய த�டைலயா� சதக	. 
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‘த�டைல’ எ�ப", ேசாழநா3�4 உ-ள காவிாியி� ெத�கைர# தல/கH- ஒ�=. 

‘தி�#த�டைல நீெணறி’ எ�ப" இத� A5�ெபய�. இ", தி�#"ைற�I�� 

JேடஷD�� வட�கி4 இர��க4 ெதாைலவி4 உ-ள". ‘த�டைல>ேசாி’ என 

வழ/�கி�ற". இத6�# தி�ஞானச	ப'த� அ�ளி> ெச?த ஒ� தி��பதிக	 உ��. 

இ/�-ள ேகாயி4, ேகா>ெச/க3ேசாழ நாயனா� க3�ய மாட�ேகாயி4கH- 

ஒ�=. இ>ெச?தி, தி��பதிக#தி� ஒ�பதா	 தி��பா3�4 ெசா4ல�ப3�-ள". 

 

க�வ �'தியி னா�Aக� க�ணென� 

றி�வ �'ெதாி யாெவா� வ�னிட	 

ெச�வ �'திய ெச	பிய� ேகா>ெச/க� 

நி�ப� த�டைல நீெணறி கா�மிேன. 

 

இ/�-ள சிவெப�மா�மீ" பாட� ெப6ற இ> சதக 74, இனிய எளிய நைடைய�	, 

ந4ல ஓைசைய�	, ஆ6ெறா5���ேபா�ற ெபா�ளைமதிைய�	 உைடயதா? 

விள/�கி�ற". தி���ற-, நால�யா�ேபா�ற சிற'த அற74களி<	, ம6=	 

பல"ைற 74களி<	 உ-ள அாிய க�#"�க- இ'7;4 எளிைமயாக> �ைவபட> 

ெசா4ல�ப�கி�றன. இைவய�றி> ைசவ சி#தா'த F�ெபா�-கH	 ஆ/கா/� 

எ�#"� Gற�ப�கி�றன. இவ6றா4 இ'7ைல> சி=வ�க3�# ெதாட�க� க4வி 

பயி<	 ெபா5ேத க6பி��	 வழ�க	 A�னா3களி4 இ�'"வ'த". அ:வழ�க	 

இLஞா�= இ4லா" ேபாயினைமயா4, �#தக	 கிைட�பேத அாிதா?வி3ட". 

இ'நிைலயி4 இதைன> சி= �றி��ைர�ட� ெவளியி�த4 பல���	 

பய�ப�வதா�	 எ�D	 தி�.-ள#தா4, த�ைமயாதீன	 25 ஆவ" 

��மகாச'நிதான	 )ல) கயிைல ��பிரமணிய ேதசிக ஞானச	ப'த பரமாசாாிய 

�வாமிக- அவ�க- பணி#த�ளிய அ�ளாைணயி� வ�ண	, பராபவ ஆ�� 

ஆவணி1ல விழா மலராக இ'74 ெவளிவ�கி�ற". 

 

ப��கா� த	பிரா� த�ைமயாதீன#" அ�யவ� தி��G3ட#"- ஒ�வராத;�, 

அவர" 74 இ:வாதீன#தி� ெவளி�டாக அைமவ" மிகமிக� ெபா�#தேம. 

�-ளி���ேவM�� �ராண#தி4, இவர" �-ளி���ேவM�� கல	பக#ைத�	 

உட� பதி�பி�க# தி�.ள	 ப6றியவா=, இ'7ைல�	 தனியாக ெவளியிட# 

தி�.ள	ப6றிய )ல) கயிைல� ��மணியவ�கள" க�ைண# திற#தி6� நா	 
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ெபாி"	 ந�றியறி�	 கட�பா�ைடேயா	. அறிைவ�	, அற#ைத�	 ந4�	 

இ'7ைல அைனவ�	 ெப6=� பயனைடவா�களாக. 

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

ப��கா�  லவ� வரலா#$% ���க	ப��கா�  லவ� வரலா#$% ���க	ப��கா�  லவ� வரலா#$% ���க	ப��கா�  லவ� வரலா#$% ���க	    

சிவமய	 

பி6கால� �லவ�களி4 �கBெப6= விள/கிய சில�- ப��கா� �லவ� ஒ�வ�. இவ� 

இ4லற#தி;�'" பி� "ற. I�டைமயா4, ‘ப��கா� த	பிரா�’ எ�=	 

ெசா4ல�ப�கி�றா�. இவ� ெதா�ைட நா3�4 உ-ள ெபா�விைள'த கள#Nாி4 

பிற'" அ/ேக ப-ளி� க4விைய� க6றபி�, இல�கண விள�க	ெச?த தி�வாO� 

ைவ#தியநாத நாவலைர அைட'" இல�கண இல�கிய� க4விகைள� க6=� �லைம 

நிர	பி, அழகிய இனிய கவிகைள எளிதி4 பா�	 திறD	 ெப6= விள/கினா�. 

பி�ன�, தி�மண	 �ாி'"ெகா�� இ4வாB�ைக நட#தினா�. 

 

அ�கால#தி4 இவ� வ-ள4க- சிலாிட	 ெச�= கவிபா�� பாிசி4க- ெப6றா�. 

அ:வ-ள4களி4 �றி�பிட# த�கவ�க- வ4ல	 காள#தி Iபதி, மாவ�P� க#Nாி 

Aத;யா� �த4வ� க=�ப Aத;யா�, காய6ப3�ன	 சீத�காதி எ�பவராவா�க-. 

ம6=	 ேச" சமJதான	 இர�நாத ேச"பதி. சிவக/ைக தி�மைல#ேதவ� 

எ�பவ�கH	 இவரா4 பாட�ெப6றவ�க-. இவ�களி4 தி�மைல# ேதவ� யா" 

காரண#தாேலா இவைர� கிளி�G�� ேபா�ற ஒ� சிைறயி4 அைட#" ைவ#"� 

பி�� இவர" பாடைல� ேக3�> சிைறவி�வி#" அளவளாவி� பாி�க- 

வழ/கினா�. 

 

இைறய�� மி�'தவராகிய இவ� பல தலயா#திைரகைள> ெச?தா�. ஒ� சைமய	 

தி4ைலயி4 த/கியி�'த ெபா5" ைகயி6 ெபா�- இ�றி> சிவகாமி அ	ைமைய� 

பாட, பLசா�கர� ப�யி4 ஐ'" ெபா6கா�க- பல�	 பா���	ப�, ‘�லவ��� 

அ	ைம த� ெபா6ெகாைட’ எ�ற வா��ட� RB'தன. அவ6ைற# தி4ைல 

வாழ'தண�க- ெபா6ற3�4 ைவ#"� பல சிற���கHட� �லவ��� அளி#தன�. 

இ�காரண	 ப6றிேய இவ���, ‘ப��கா� �லவ�’ எ�ப" ெபயராயி6=. இவர" 

இளைம� ெபய� ெதாி'தில". 

 

ப��கா� �லவ� த	 வாBநாளி� பி6ப�தியி4 "றவற#ைத அைடய வி�	பி# 

த�ம�ர ஆதீன#ைத அைட'" அLஞா�=! ஆறாவ" மகாச'நிதானமா? 

ஞானSட#தி4 R6றி�'த�ளிய தி�நா.�கர� ேதசிகாிட#தி4 "ற. நிைல�	, 
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ஞாேனாபேதசA	 ெப6றா�. இ:வாதீன ெவ-ளிய	பலவாண Aனிவ�ட� 

�மர��பர �வாமிகளிட#தி4 சா#திர/கைள� பயி�றா�. இவ� தம" 

ஞானாசாாியாிட#தி4 பாத காணி�ைகயாக ைவ#" வண/கிய ெபா�ைள�ெகா�� 

வா/க�ப3ட நில	 இ�=	 இவ� ெபயரா4 வழ/க�ெப=கி�ற". 

 

த�ைமயாதீன#தி4 "ற.I�ட பி�ன�, ‘ப��கா� த	பிரா�’ என� ெபய�ெப6= 

விள/கிய இவ� தம" ஞானாசிாியர" அ�ளாைணயி� வ�ண	 ேவM��க3டைள 

விசாரைணைய ேம6ெகா�� அதைன நட#தி வ'தா�. அ�கால#தி4 அ#தல� 

ெப�மா�மீ" இவ� பா�யேத �-ளி��� ேவM��கல	பக	. இ'74மிக இனிைம 

வா?'த". ேவMாி4 இ�'த கால#தி4 G#த�ெப�மா�மீ" ைவ#த ேபர�பினா4 

சில சமய/களி4 தி4ைலயி<	 ெச�= த/கிய" உ��. 

 

பி�� தா	 அ<வைலவி3� அைமதி�6றி��க எ�ணி# த	 ஞானாசிாியைர 

அைட'" தம" க�#ைத வி�ண�பி#" அ�ளாைண ெப6=# தி�மட#திேலேய 

பதினாெறா��க#தி;�'" சமாதிநிைல பயி�றா�. அ�கால#தி4 ஒ�நா- 

தி4ைலயி4 G#த�ெப�மான" தி�A�பி;�'த திைர>சீைல தீ�ப6றியைத ேயாக� 

கா3சியா4 உண�'" இ/ேக த	 ைககைள� பிைச'தா�; அ/ேக தீ அைண'த". 

த	பிரான" ெசயைல� G#த�ெப�மா�, சிவச/கர தீT¤த� எ�பவர" கனவி4 

ேதா�றி> ெசா4;, ஒ� விIதி�ைபைய� ெகா�#"# த	பிரா�பா4 ேச��பி��மா= 

க3டைளயி3� மைற'தா�. தீT¤த� விழி#"ண�'", அதிசயA6= ெப�மா� 

க3டைள�ப�ேய த�ைமைய அைட'", ஞானேதசிகாிட#தி4 நட'தைவகைள 

வி�ண�பி�க, அவ�, ப��காசைர அைழ#" விIதி�ைபைய அவ� கர#தி4 

அளி�பி#", தீT¤த���	 த�கவா= சிற��>ெச?" அD�பினா�. த	பிரா� 

�வாமிக-, இைறவ� தி�வ�ைள எ�ணி மன	 உ�கினா�. 

 

இ/ஙன	 சிற'த தமிB� �லவரா�	, "றவியா�	, ேயாகியா�	, அ�-ஞான> 

ெச4வரா�	 விள/கிய ப��கா� த	பிரா�, தா	 பயி�ற சமாதிநிைலயி�ப�ேய 

இைறவ� தி�வ� நிழைல அைட'தா�. இவர" தமிB�பா�களி� சிற�ைப, 

பலப3டைட> ெசா�கநாத� �லவ� எ�பவ� பி�வ�மா= விய'" பா��-ளா�. 

 

ம3டா�' ெத�கள'ைத� ப��காச 

            Dைர#தகவி வைர'த ேவ3ைட� 

ப3டாேல VB'தா< 1.ல�	 
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            பாிமளி��	 பாி'த:ேவ3ைட# 

ெதா3டா</ ைகமண��L ெசா�னா<	 

            வா? மண��' "?ய ேச6றி4 

ந3டா<' தமிB�பயிரா? விைள'தி�ேம 

            பா3�ன" நய��# தாேன’’ 

 

இவ� பா�ய 74க-, ெதா�ைட ம�டல சதக	’ த�டைலயா� சதக	 சிவ'ெத5'த 

ப4லவ� உலா பி-ைள# தமிB, பா	பல/கார வ��க� ேகாைவ, தி�>ெச/ேகா3�# 

தி��பணிமாைல Aத;யன. அ:வ:வமய/களி4 இய6றிய தனி�பாட4க- பல. 

 

வ4ல	காள#தி Iபதிைய� பா�ய"; 

 

“ெப6றா ெளா�பி-ைள ெய�மைன யா3�ய� பி-ைள���பா4 

ப6றா" கLசி ����' தரம4ல பா;ர�க> 

சி6றாH மி4ைலயி: ெவ4லா வ�#தA' தீரெவா� 

க6றா தரவ4ைல யாவ4ல மாநக�� காள#திேய.” 

 

“வழிேம4 விழிைவ#" வாடாம ெல�மைன யாHம6ேறா� 

பழியாம6 பி-ைள�	 பாெல� றழாம6 பகீெரDLெசா4 

ெமாழியாம ெல�ைன வரவி3ட பாைவ Aசி#">சைத 

கழியாம லாவளி# தா?வ4ல மாநக�� காள#திேய.” 

 

மாவ�P�� க#Nாி Aத;யா� �த4வ� க=�ப Aத;யாைர� பா�ய"; (இவ� 

இ	Aனிவ� I�வா>சிரம#தி4 இய6றிய ெதா�ைட ம�டல சதக#ைத� ேக3�� 

ெப�	 ெபா�- வழ/கி, இவைர> சிவிைகயி4 ைவ#" ஊ�வல	 ெச?வி#தேதா�, 

சிவிைக�	  தா/கியவ�). 

 

“ஓ��=�� மி4லாத ெதா�ைடவள ந�னா3� 

            <சித ேவைள> 

சீ�க=�ெபா� றி4லாத க#Nாி ம�னன�- 

            ேசைய� பா�ேம 

லா�க=�ப ென�=ெசா4; யைழ#தா<	 நாமவைன 



7 

 

            ய�பி னாேல 

ேப�க=�ப னிறLசிவ�ப� கீ�#தியினா4 ெவH�ப 

            ெனன� ேப�ேவாேம.” 

 

தி4ைலயி4 சிலைர ெவ=#"� பா�ய" : 

 

“ெபா4லாத 1��க�� ெக#தைன தா��#தி ேபாதி�கிD	 

ந4லா���� டான �ண	வ� ேமாந� ரா#திாியி6 

ச4லா� �ைடைவ �ளி�தா/� ேமாந�> ச'ைததனி6 

ெச4லா� பணLெச4< ேமாதி4ைல வா5Lசித	பரேன” 

 

இர�நாத ேச"பதியவ�கைள� பா�ய" : 

 

“1ேவ' த�ம6=> ச/கA	 ேபா?�பதி� 1�ெறா�� 

ேகாேவ' த�ம6= ம6ெறா� ேவ'த� ெகாைட�ம6=� 

பாேவ'த� கா6றி ;லவ	பL சாக� பற�ைகயிேல 

ேதேவ'த� தா�ெவா# தா?ர� நாத ெசய"/கேன” 

 

காய6ப3�ன	 சீத�காதிைய� பா�ய" : 

 

“ஓ�த3� ேலெபா�D	 ஓ�த3� ேலெந4<	 ஒ�கவி6�	 

கா�த3 �யபLச கால#தி ேலத/க- காாிய�ேபா� 

ஆ�த3� D'த3� வாராம ேலய�ன தான#"�� 

மா�த3�ய"ைர மா4சீத� காதி வேராதயேன” 

 

“ஈயாத �4ல� இ�'ெத�ன ேபாெய�ன எ3�மர	 

காயா தி�'ெத�ன கா?'"� பலென�னக'ைத�6றி� 

ேபாயா சகெம� றிர'ேதா���> ெச	ெபா�பி�பி� 

ஓயாம4 ஈபவ� ேவ�சீத� காதி ஒ�வDேம” 

 

சீத�காதி இற'த பி�ன� அவ� அட�க	 ெச?ய�ப3ட இட#தி6ெச�= பா�ய" : 
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“Iமா தி�'ெத��விமா தி�'ெத�ன Iதல#தி4 

நாம தி�'ெத�னநாமி�' ெத�னந� னாவல���� 

ேகாமா னழகம� மா4சீத� காதி ெகாைடமி�'த 

சீமா னிற'தி3ட ேபாேத �லைம�L ெச#த"ேவ” 

 

“ேத3டாள� காய6 =ைரசீத� காதி சிற'தவ>ர 

நா3டா� �கB�க	ப நா3�ைவ#தா��கB நாவலைர 

ஓ3டா�� யா�கி யவ�கட	 வாயி ெலா�பி�ம� 

ேபா3டா னவD ெமாளி#தா� சமாதி��ழி��'ேத” 

 

“மற'தாகி<மைர� கா�/ ெகாடாமடமா'த�ம�ேம4 

இற'தாவ ெத�ன இ�'தாவ ெத�னஇற'" வி�ேபா?> 

சிற'தாH/ காய6 =ைறசீத�காதிதி�	பிவ'" 

பிற'தா ெலாழிய� �லேவா� தம���பிைழ�பி4ைலேய” 

 

இவ6ைற� பா�ய.ட� சீத�காதியி� ேமாதிர	 அணி'த ைக 

ெவளிவர, அ	ேமாதிர#ைத� பாிசாக� ெப6றா� எ�=	, அதனா4, 

‘ெச#"	 ெகா�#தா� சீத�காதி’ எ�=	 ெசா4ல�ப�கி�றன. 

 

தம�� இல�கண/க6பி#த தி�வாO� ைவ#தியநாத நாவல� �த4வ� சதாசிவ 

நாவலைர� �கB'" பா�ய": 

 

“G�L சைபயி4 கவிவா ரண/கைள� ேகாளாிேபா4 

சா�L சதாசிவ ச6�� ேவA�D- த'ைதத�னா4 

பா�	 �லவ�க ளாேனா மினி>ெச	ம6 ப3�ெய/�	 

கா�	 ெச��ெம� ேனாதமிB� காாிைக க6ப"ேள” 

 

கா� ெச�களி� ப�க#தி;�'"ெகா�� காாிைகைய� பாட	 

ெச?"ெகா���'தவைர� ப��கா� �லவ� பா�#" இ:வா= பா�ன�. 

ைவ#தியநாத நாவல� கால#தி4 ஒ�வ� இ�வ� அவாிட	 இல�கண	 க6=� 

�லவரானா�க-. அவ� �த4வ� கால#தி4 அவாிட	 பல� இல�கண	 க6றன� 

எ�ப" இத� க�#". 



9 

 

 

இவ� கால#தி4 அைர�ைற� �லவ� பல� ேதா�றியைத� க�� வ�'தி� பா�ய"; 

 

“�3�த6ேகா பி-ைள�பா� �ய�ச/ கி4ைல 

            �=	பியளவாக காைத� �ைட'" ேதா�� 

எ3�னமட ட=�பத6ேகா வி4; யி4ைல 

            இர�ெடா�றா? A�'"தைல இற/க� ேபா3� 

ெவ3�த6ேகா கவிெயா3ட� G#த னி4ைல 

            விைளயா3டா?� கவிைததைன விைர'" பா�' 

ெத3�த6ேகா அறிவி4லா# "ைரகH�� 

            ேதசெம/�	 �லவெரன# திாியலாேம” 

 

“ெவ�பாவி6 �கேழ'தி” எ�ற ஒ� தனி�பாட4, இவ� ச'த�பா� பா�வதி4 

சிற'தவ� எ�= �றி�கி�ற". இ#தைகய அ�	ெப�	 �லவ�கள" தமிB� 

கவிைதகைள� க6= இ��=த4 தமிB ம�கள" கடைமயா�	. 

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

பழெமாழி விள�க	 எ��	பழெமாழி விள�க	 எ��	பழெமாழி விள�க	 எ��	பழெமாழி விள�க	 எ��	    த�டைலயா� சதக	த�டைலயா� சதக	த�டைலயா� சதக	த�டைலயா� சதக	    

தி�>சி6ற	பல	 

கா� கா� கா� கா�     

    

சீ�ெகா�ட க6பக#தி� வாதாவி நாயகைன# 

            தி4ைல வா5	 

கா�ெகா�ட காிAகைன விகடச�ர கணபதிைய� 

            க�#"- ைவ�பா	 

ேப�ெகா�ட ஞானநா யகிபாக� த�டைலஎ	 

            ெப�மா� மீதி4 

ஏ�ெகா�ட நவக�ட	 இைச'தபழ ெமாழிவிள�க	 

            இய	ப# தாேன. 

 

கா�� :- 1. வாதா- ெபய� ெசா4ல�ப�கி�ற கா� ெகா�ட - காிய மதநீைர� 

ெகா�ட. ‘விகட ச�ர விநாயக�’ எ�D	 ெபய� காLசியி4 உ-ள விநாயக���> 

சிற�பாக வழ/�	. நவக�ட	-ஒ�ப" பாக	. Iமிைய ஒ�ப" பாகமாக� G=த4 

பைழய வழ�க	. அதைன நிக�� 74களி6 கா�க. 
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ேவதெநறி விள	பியெசா4 ஆகம74 விள	பியெசா4 

            மி�� ராண	 

ஏ"வினி6 கா3�யெசா4 இல�கண>ெசா4 இைச'தெபா�- 

            எ4லா	 நா� 

ஆதிAத4 உல�தனி4 விள/�பழ ெமாழிவிள�க	 

            அறி'" பாட> 

ேசாதிெப= மதேவழ Aக#ெதா�வ� அக#ெதன��# 

            "ைணெச? வாேன. 

 

அைவயட�க	அைவயட�க	அைவயட�க	அைவயட�க	    

வ-Hவ�7 லாதிபல 7;<ள அ�	ெபா�ைள 

            வ�ைம யாக 

உ-ளப� ெதாி'"ண�'த ெபாியவ�க- A�நாD	 

            ஒ�வ� ேபால� 

ப-ளA" நீ�லகி6 பர.பழ ெமாழிவிள�க	 

            பாி'" Gற4 

ெவ-ைளமதி யின�ெகா4ல# ெத�வதனி4 ஊசிவி6�	 

            விைனய தாேம. 

--- 

2. ஏ"வினி4 - காரணமாக. 

அைவயட�க	 : இ" Aத4 ஒ:ெவா� பாட;� இ=தியி<	 ஒ:ெவா� பழெமாழி 

வ�வ" கா�க. சில பா3��களி4 இைடயி<	 ஒ� பழெமாழி வ�கி�ற". ப-ள 

A"நீ� - கட;4 நிைற'"-ள மி�க நீரா6 Vழ�ப3ட. பாி'"-அவா.6=. ெவ-ைள 

மதியின�-அறிவி4லாதவ�. 

 

&'&'&'&'    

தி�விள�கி(த'தி�விள�கி(த'தி�விள�கி(த'தி�விள�கி(த'    

 

வரமளி��# த�டைலயா� தி��ேகாயி <3��'" 

            வலமா? வ'ேத 

ஒ�விள�கா கி<	ப�வி� ெந?�ட� தாமைர 7;� 

            ஒளிர ைவ#தா4 

க�விள��	 பிற��மி4ைல இற��மி4ைல ைகலாச/ 

            காணி யா�	 

தி�விள�கி3 டா�தைமேய ெத?வமறி' தி�	விைன�' 

            தீ�' தாேன.        1 
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1. க� விள��	- க�ைவ� கா3�கி�ற ; க�வி4ேச��கி�ற. காணி- உாிைம இட	. 

அறி'தி�	- வி�	�	. “விள�கி3டா� ேப= ெசா4;� ெம?'ெநறி ஞானமா�	“ 

எ�ப" தி�Aைற (4.77.3.) 

 

வா� சிற� வா� சிற� வா� சிற� வா� சிற�     

 

G�ெச?த பிைறயணி�' த�டைலயா� க�ைணெச?" 

            ேகா� ேகா� 

யா�ெச?த விைனயக6றி ந�ைமெச?தா4 உபகார	 

            எ�னா4 உ�ேடா 

ஊ�ெச?த உயி�வளர# தவ	தான	 நட'ேதற 

            உதவி யாக 

வா�ெச?த ந�றி�� ைவயக	எ� ெச?�	அைத 

            மற'தி டாேத.        2 

 

2. ‘மற'திடா" எ�ெச?�	’ என� G3�க. 

 

இ*டத#�ேம' இ'ைலஇ*டத#�ேம' இ'ைலஇ*டத#�ேம' இ'ைலஇ*டத#�ேம' இ'ைல    

 

அ3டதிைச எ/கY	ேபா? அைல'தா<	 பாதாள 

            மதி6ெச� றா<	 

ப3டெமன வாC� பற'தா<	 எ�னஅதி6 

            பயD� டாேமா 

பி3�வர ம��ம'த த�டைலயாேரா A�னா- 

            ெபாிேயா� ைகயி4 

இ3டப� ேயெயாழிய ேவறாைச� ப�4வ�வ 

            தி4ைல தாேன.        3 

--- 

3. அ3ட திைச- எ3�#தி��. ப3ட	-கா6றா�. பி3� வர- ‘பி3�’ 

எ�D	 சி6=�� கிைட#த6 ெபா�3�. 

 

ந�ைம தீைமந�ைம தீைமந�ைம தீைமந�ைம தீைம    
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த�மமைத> ெசய4ேவ��	 த�டைலநீ ெணறியாேர 

            தய. ெச?வா� 

வ�மவிைன ெசய4ேவ�டா ெபா?ேவ�டா பிறைர ஒ�=	 

            வ�#த4 ேவ�டா 

க�மெநறி வர4ேவ�டா ேவ��வ" பல���	உப 

            கார மா�	 

ந�ைமெசயதா� நல	ெப=வ� தீைமெச?தா� தீைமெப6= 

            ந;வ� தாேம.        4 

--- 

4. வ�ம	-பி�வாத	. 

 

இ'லற.தி� சிற� இ'லற.தி� சிற� இ'லற.தி� சிற� இ'லற.தி� சிற�     

 

�4லறி.� ெக3டாத த�டைலயா� வள'தைழ#த 

            ெபா�னி நா3�6 

ெசா4லறமா தவ	�ாி�L ெசௗ�ாி�	 "றவற#ைத# 

            "ற'" மீ�டா� 

ந4லறமா	 வ-Hவ�ேபா6 ��வாB�ைக மைனவி�ட� 

            நட#தி நி�றா4 

இ4லறேம ெபாிதா�	 "றவறA	 பழி�பி�ேற4 

            எழில தாேம.        5 

--- 

5. ெசௗபாி. ஒ� Aனிவ�. இவ�, மீ�களி� வாB�ைகைய� க�� இ4லற#ைத 

வி�	பி, மா'தாதாவி� ெப�க- 76=வைர மண'" வாB'தா�. 

 

க# ைட ம/ைகய�க# ைட ம/ைகய�க# ைட ம/ைகய�க# ைட ம/ைகய�    

 

A�கண�த� டைலநா3�6 க6�ைடயம/ ைகய�மகிைம 

            ெமாழிய� ேபாேமா 

ஒ��	எாி �ளிரைவ#தா- ஒ�#தி; வி4ேவ 

            டைனெயாி#தா- ஒ�#தி; 1வ� 

ப�கAற அAதளி#தா- ஒ�#தி;எ5 பாித�#தா- 
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            ஒ�#தி; ப�� 

ெகா�ெகனேவ நிைன'தைனேயா ெகா/கணவா 

            எ�ெறா�#தி Gறி னாேள.        6 

--- 

6. எாி - ெந���. ஏ5பாி - ஏ5 �திைர. இைவ Vாிய� ேதாி4 உ-ளைவ. ெந��ைப� 

�ளிரைவ#தவ-. (அதி4 1Bகி எ5'தவ-) சீைத. த�னிட	 தகாத Aைறயி4 ேபசிய 

ேவடைன எாி#தவ-. தமய'தி. ெபா5" வி�யாம6 ெச?தவ-. நளாயினி. 

A	1�#திகைள� 

�ழ'ைதகளா�கி� பா4 ெகா�#தவ-. அ#திாி Aனிவ� மைனவி அDVைய. 

‘ெகா�ெக�= நிைன#தாேயா ெகா/கணவா’ எ�= ெகா/கண> சி#தைர� 

ேக3டவ-. தி�வ-Hவ� மைனவி வா�கி. 

 

ந�ம�க* ேப$ந�ம�க* ேப$ந�ம�க* ேப$ந�ம�க* ேப$    

 

ந�றித�	 பி-ைளஒ�= ெப6றா<	 �லA5வ"	 

            ந�ைம ��டா	 

அ�றியறி வி4லாத பி-ைளஒ� 7=ெப6=	 

            ஆவ "�ேடா 

ம�றி4நட	 �ாிவாேர த�டைலயா ேரெசா�ேன� 

            வ�ட' ேதா=	 

ப�றிபல ஈ�=ெம�ன �Lசர	ஒ� றீ�றதனா6 

            பயD� டாேம.        7 

--- 

7. ம�= - சைப. �Lசார	 - யாைன. 

 

இைற ய� இைற ய� இைற ய� இைற ய�     

 

அ4லம�/ �ழலாைள வர�ணபா� �யராச� 

            அ�பா4 ஈ'தா� 

க4ைலதனி� ெம�=மிB'த ஊனAைத� க�ண�ப� 

            கனிவா4 ஈ'தா� 

ெசா4;யத� டைலயா���� கீைர�	மா வ�.	ஒ� 

            ெதா�ட� ஈ'தா� 

ந4ல"க� டா6ெபாிேயா� நாயகD� ெக�றதைன 
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            ந4� வாேர.        8 

--- 

8. அ4 அம�	 - இ�-த/கிய" ேபா�ற. �ழ4- G'த4. க4ைல. ெதா�ைன - 

வர�ணபா��ய� தன�� மண	 ெச?வி#த ெப�ைன அ�ேற ேகாயி;4 உ-ள 

சிவெப�மாD��� ெகா��க, அவ� அ�ெப�ைண இ;/க#தி4 இர�டற� 

கல�க> ெச?தா�. சிவெப�மாD��> ெச'ெந4 அாிசி அA"	. கீைர�	, மாவ�.	 

ெகா�#தவ� அாிவா3டாய நாயனா�. 

 

வி�0ேதா	ப'வி�0ேதா	ப'வி�0ேதா	ப'வி�0ேதா	ப'    

 

தி�வி�'த த�டைலய� வளநா3�4 இ4வாB�ைக 

            ெச<#"	 ந4ேலா� 

ஒ�வி�'தா கி<	இ�றி உ�டபக4 பகலாேமா 

            உறவா? வ'த 

ெப�வி�'"� �பசாரL ெச?தD�பி இ�ன	எ/ேக 

            ெபாிேயா� எ�= 

வ�வி�'ேதா ��பத4லா4 வி�'தி4லா "YLேசா= 

            ம�'" தாேன.       9 

 

இ�ெசா' ேப�த'இ�ெசா' ேப�த'இ�ெசா' ேப�த'இ�ெசா' ேப�த'    

 

ெபா6�ைட�	 ெபா6=கி<	 ெபா6பணி�/ 

            ெகா��பெத�ன ெபா�ேளா எ�= 

ந6கமல Aகமல�'ேத உபசார மி�கஇ�ெசா4 

            நட#த4 ந�ேற 

க6கைர�	 ெமாழிபாக� த�டைலயா� வளநா3�6 

            க�	பி� ேவ?'த 

ச6கைரயி� ப'த;ேல ேத�மாாி ெபாழி'"வி�# 

            த�ைம தாேன.        10 

--- 

10 "கி4 - உைட. ேவ?'த - 1�ய. 
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ந'ேலா�ெசா# ேகளாைமந'ேலா�ெசா# ேகளாைமந'ேலா�ெசா# ேகளாைமந'ேலா�ெசா# ேகளாைம    

 

�=	ெப�ணா "ய�'தந4ேலா� ஆயிரLெசா� னா<	 

             அைத� �றி�ெகா ளாம4 

ெவ=	ெப�ணா ைசயி6�ழ4ேவ� ெம?Lஞான	 

             ெபா�'திஉைன ேவ�ேட� அ'ேதா 

உ=	ெப�ணா ரAதிடLேச� த�டைலநீ ெணறிேயஎ� 

            உ�ைம ேதாி4 

எ=	ெப�ணா யிரம�பா க5ைத�/ைக கட'தெதD	 

            எ�ண' தாேன.        11 

--- 

11. �=	�- தீைம. ெப�ணாரA", உைமய	ைம. 

 

ந�றி மறவாைமந�றி மறவாைமந�றி மறவாைமந�றி மறவாைம    

 

"�பி3ட ஆல	விைத சிறிெதனிD	 ெபாிதா�' 

            ேதா6ற	 ேபால> 

ெச�பி3ட திைனயள. ெச?தந�றி பைனயளவா?> 

            சிற'" ேதா�=	 

ெகா�பி3ட உைமபாக� த�டைலயா� வளநா3�6 

            ெகாLச ேமD	 

உ�பி3ட ேப�க-தைம உளவைர�	 நிைன��	இ'த 

            உலக' தாேன.        12 

--- 

12. "�� இ3ட - ஆ6ற4 அைம�க�ப3ட. ெச�பி3ட (ெச�பியி3ட) - சி்=ைம�� 

அளவாக> ெசா4ல�ப3ட, ெகா��. ஒ�வைக� காதணி. உள வைர�	 - உயி�-ள 

வைரயி<	. 

 

பய� இ�ைமபய� இ�ைமபய� இ�ைமபய� இ�ைம    

 

ேம3��ேக விைத#தவிைத Rண��ேக ெச?தந�றி 

            ேம�	 ப3� 

மா3��ேக ெகா�#தவிைல பர#ைதய��ேக ேத�இ3ட 

            வ�ைம ெய4லா	 
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பா3��ேக அ�-�ாி�' த�டைலயா� Rதிெதா=	 

            பர�பி டாம4 

கா3��ேக எறி#தநிலா� கான<�ேக ெப?தமைழ 

            க���/ காேண.        13 

--- 

13. ப3� மா� - கபட	 உ-ள மா�. கான4 - கட6கைர. க���	- ஒ�பா�	. 

 

சிறிேயா� இய' சிறிேயா� இய' சிறிேயா� இய' சிறிேயா� இய'     

 

ச/ைகயற� ப�#தா<	 ேக3டா<	 பிற���=தி 

            தைன>ெசா� னா<	 

அ/க�உல கி6சிறிேயா� தா	அட/கி நட'"கதி 

            அைடய மா3டா� 

தி/களணி சைடயாேர த�டைலயா ேரெசா�ேன� 

            சிறி" கால	 

க/ைகயிேல பட�'தா<	 ேப?>�ைர�கா? ந4ல�ைர� 

            காயா காேத.        14 

--- 

14. அ/க� - அழகிய இட#ைத�ைடய. தி/க- - ச'திர�. 

 

ப#றறாைமப#றறாைமப#றறாைமப#றறாைம    

 

உைழயி3ட விழிமடவா� உற.வி3�	 ெவ�ளிவி3�	 

            உலக வாBவி6 

பிைழவி3�	 இ�னமி�ன	 ஆைசவிடா தல�கழிய� 

            ெப6ேற� அ'ேதா 

தைழயி3ட ெகா�ைற�ைன த�டைலநீ ெணறிேயெய� 

            த�ைம ெய4லா	 

மைழவி3�' Nவான	 வி3டதி4ைல யாயி�'த 

            வ�ைம தாேன.        15 

--- 

15. உைழயி3ட- மா�ேபா�ற. ெவ�ளி- ேகாப	. 
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அட/கா� பி1ைளக1அட/கா� பி1ைளக1அட/கா� பி1ைளக1அட/கா� பி1ைளக1    

 

ெகா>ைசயி6பி- ைள��த.' த�டைலயா� வளநா3�6 

            ெகா�யா? வ'த 

வ>சிர�பி- ைள��Aன	 மாதவேன �#திெசா�னா� 

            வைக�L ெசா�னா� 

அ>�த�பி- ைள��	அ'த ஆ�டவேர �#திெசா�னா� 

            ஆத லாேல 

"6சன�பி- ைள�Gரா� �#திெசா4< வாெர�ேற 

            ெசா4<வாேர.        16 

---- 

16. ெகா>ைச - சீகாழி. அதி4 ேதா�றிய பி-ைள. தி�ஞானச	ப'த�. ெகா� - 

கா�ைக. வ>சிர� பி-ைள-வ>சிரா�த#ைத �ைடய இ'திர� மக� ; சய'த�. 

‘சய'த� கா�ைக ��வ/ெகா�� ெச�= சீைதயி� தன#ைத� �#த, இராம� 

�4ைலேய அ	பாக ஏவி� கா�ைகயி� க�ைண அழி#". பி�� இ�க�கH��	 

ஒ�மணிேய இ��க வர/ெகா�#தா�’ எ�ப" வரலா=. அ>�த�பி-ைள - தி�மா4 

மக� ; ம�மத�. அ'த ஆ�டவ�, த�டைலயா�, சிவெப�மா� ம�மதைன எாி#த 

வரலா= இதி4 �றி�க�ப3ட". 

 

ெபா$ைமெபா$ைமெபா$ைமெபா$ைம    

 

க=#தவிட	 உ�ட�H' த�டைலயா� வளநா3�6 

            க�ய தீேயா� 

�றி#"மைன யா-அைரயி4 "கி<ாி'"	 ஐவ�மன/ 

            ேகாபி# தாேரா. 

பறி#"ாிய ெபா�-A5"/ கவ�'தா<	 அ�#தா<	 

            பழிெச? தா<	 

ெபா=#தவேர உலகா-வ� ெபா/கினவ� காடாள� 

            ேபாவ� தாேம.        17 

--- 

17. தீேயா�, "ாிேயாதனாதிய�. ஐவ�, பா�டவ�. 

 

ெபாறாைமெபாறாைமெபாறாைமெபாறாைம    
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அ-ளி#த� ணீறணி�' த�டைலயா� வளநா3�4 

            ஆ�ைம �-ேளா� 

வி-H6ற க4வி�-ேளா� ெச4வA-ேளா� 

              அழ�ைடேயா� ேம�ைம ேநா�கி 

உ-ள#தி4 அழ�றழ�= நம�கி4ைல எனஉைர#தி/ 

            �ழ4வா ெர4லா	 

பி-ைள�ெப6 றவ�தைம�பா�# தி�'"ெப� 1>ெசறி 

            �	 ெப6றிேயாேர.        18 

--- 

18. த� நீ= - அ�-வ�வான விIதி. வி-H6ற - எ4லாவ6ைற�	 ெதாிவி�கி�ற. 

அழ�= அழ�= - மன	 ெகாதி#"� ெகாதி#". 

 

மன�ேகா*ைடமன�ேகா*ைடமன�ேகா*ைடமன�ேகா*ைட    

 

ம�Yலகா ள.	 நிைன�பா� பிற�ெபா�-ேம4 

             ஆைசைவ�பா� வ<ைம ெச?வா� 

��ணிய	எ� பைத>ெச?யா� கைடAைறயி4 

            அல�கழி'" �ர�ேட ேபாவா� 

ப�Yல. ெமாழிபாக� த�டைலயா� வ�#தவிதி� 

            ப�ய4 லாம4 

எ�ணெம4லா	 ெபா?யா�	 ெமௗனேம ெம?யா�	 

            இய6ைக தாேன.        19 

---- 

19. வ<ைம- வ<>ச�ைட கைடAைறயி4 - கைடசியி4. 

 

 ற/3ற' ற/3ற' ற/3ற' ற/3ற'    

 

ெசா�ன#ைத> ெசா4<	இள/ கி-ைளெய�பா� 

             த�டைலயா� ெதா�� ேபணி 

இ�ன#"� கி�னெதD	 ப�#தறிெவா� றி4லாத 

            ஈன ெர4லா	 

த�ெனா#"� க�ட.ட� காணாம4 Aைறேபசி> 

            சாைட ேபசி 
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A�D�ெகா� றாயி�'" பி�D�ெகா� றா?நட'" 

            ெமாழிவ� தாேம.        20 

--- 

20. கி-ைள - கிளி. சாைட-ந���. 

 

அறிவி'லாதவ�அறிவி'லாதவ�அறிவி'லாதவ�அறிவி'லாதவ�    

 

ெகா�ய��� ந4ல�#தி ெசா�னா<' ெதாியா" 

            ெகாைடயி4 லாத 

மைடய��� ம"ரகவி �ைர#தா<	 அவ�ெகா��க 

            மா3டா� க�\� 

ப�யள��' த�டைலநீ ெணறியாேர உலகெமலா	 

            பரவி 1� 

வி�ய4ம3�	 மைழெபயிD	 அதிேனா3டா/ 

கி>சி4Aைள Rசி டாேத.        21 

--- 

21. ‘மடவ�’ எ�ப", ‘மைடய�’ என ம�வி6= ப� அள��	 - எ4லா உயி�க3�	 

உணவளி#"� கா�கி�ற. 

 

விைன� பய�விைன� பய�விைன� பய�விைன� பய�    

 

ெச/காவி மல�#தடLVB த�டைலநீ ெணறிேயநி� 

            ெசய4உ� டாகி4 

எ/காகி4 எ�னஅவ� எ�ணியெத4லா	 A��	 

            இ4ைல யாகி4 

ெபா/காழி V5லகி4 உ-ள/கா4 ெவ-ெள<	பா?� 

            ேபாக ஓ� 

ஐ/காத	 ேபானா<	 த�பாவ' த�Dடேன 

            யா�' தாேன.        22 

--- 

22. காவி- �வைள மல�. ஆழி- கட4. 

 

அ�ைம அறியாைமஅ�ைம அறியாைமஅ�ைம அறியாைமஅ�ைம அறியாைம    
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தாயறிவா- மகள�ைம த�டைலநீ ெணறிநாத� 

            தாேம த'ைத 

யாயறிவா� எமத�ைம பரைவயிட' N"ெச�ற 

            தறி'தி டாேரா 

ேபயறிவா� A51ட� தமிழ�ைம யறிவாேரா 

            ேப� வாேரா 

நாயறியா ெதா�ச'தி> ச3�பாைனயி� அ'த 

            நியாய' தாேன.        23 

--- 

23. ேப? அறிவா� - ேப?�� அLச# ெதாிவா�. ஒ�ச'தி-ஒ�ெபா5" ; விரத	. 

 

ஈயாதா� வா56ஈயாதா� வா56ஈயாதா� வா56ஈயாதா� வா56    

 

க3�மா/ கனிவாைழ� கனிபலவி� கனிக-உப 

            கார மா�	 

சி3ட�	அ: வண'ேத�	 ெபா�ைளஎ4லா	 

            இர�பவ��ேக 

            ெச<#தி வாBவா� 

ம3�ல.L சைடயாேர த�டைலயா ேரெசா�ேன� 

            வன/க- ேதா=	 

எ3�மர	 ப5#தா<	 ஈயாதா� வாB'தா<	 

            எ�D� டாேம.        24 

--- 

24. க3� மா/கனி - ஒ3� மா	பழ	. சி3ட�- ேமேலா�. ம3� - ேத�. 

 

 க5ெபறாைம க5ெபறாைம க5ெபறாைம க5ெபறாைம    

 

ஓதாிய த�டைலயா ர�பணி'" ந4லவென� 

            =லக ெம4லா	 

ேபாதமி�	 ேப�டேன �கBபைட#" வாBபவேன 

            ��ட ன4லா4 

ஈத<ட� இர�கமி�றி� ெபா�கா#த Iதெமன 

            இ�'தா4 எ�ன 
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காதவழி ேபாி4லா� க5ைதேயா ெடா��	என� 

            கழற லாேம.        25 

--- 

25. ேபாத மி�	 - மிக.	 அதிகமாக� பரவிய 

 

பய�படாதைவபய�படாதைவபய�படாதைவபய�படாதைவ    

 

பாியாம4 இ�Lேசா=	 ஊைமக�ட கன.	ஒ� 

            பாிசி4 ஈயா� 

அாிதான ெச'தமிழி� அ�-சிறி"	 இ4லாதா� 

            அறி. ேமதா� 

காிகால� Iைச�ாி த�டைலநீ ெணறியாேர 

            கதி#த ஓைச 

ெதாியாத ெசவிட�கா தினி6ச/� �றி#தெதன> 

            ெச�ப லாேம.        26 

--- 

26. பாியாம4 - அ�பி4லாம4. ெச'தமிழி� அ�- சிறி"	 இ4லாதா� - தமிைழ� 

க6ற �லவாிட#தி4 இர�க	 சிறி"	 இ4லாதவ�. கதி#த - மி�'த. 

 

உயி� இர�க	உயி� இர�க	உயி� இர�க	உயி� இர�க	    

 

A�னாிய மைறவழ/�' த�டைலயா� ஆகம#தி� 

            ெமாழிேக ளாம4 

பி�Dயிைர வைத#தவD	 ெகா�றவD	 �ைற#தவD	 

            ேப� ேளாD	 

அ'ெநறிேய சைம#தவD	 உ�டவD	 நர�=வ� 

            ஆத லாேல 

த�Dயி�ேபா4 எ'நாH	 ம�Dயி�� கிர/�வ" 

            த�க தாேம.        27 

--- 

27. A�னாிய - நிைன#த6காிய. வைத#தவ� - "��=#தியவ�. �ைற#தவ� - 

ெகா�றபி� உட	ைப� G=ப�#தினவ�. ேப�ேளா� - இவ�க- ெச?ைகக3�# 

"ைண�ாி'தவ�. 
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பய� 8கராைமபய� 8கராைமபய� 8கராைமபய� 8கராைம    

 

உ�ெவ�#த நா-Aதலா ஒ�சாY	 வள��கஉட4 

            உழ4வ த4லா4 

ம�வி���	 நி�பாத மல�ேத�# தின	பணிய 

            மா3ேட� அ'ேதா 

தி�வி���	 மணிமாட# த�டைலநீ ெணறிேயஎ� 

            ெச?தி ெய4லா	 

ச�காி�க ேநரம�றி# தீ�காய ேநரமி4லா# 

            த�ைம தாேன.        28 

---- 

28. ஒ�சாY	 - வயி6ைறம3�	. ம� இ���	 - வாசைன ெபா�'திய (பாத	). 

‘பாதமலைர# ேத�� பணியமா3ேட�’ எ�=	, ‘பாத#ைத மல�ேத� இ3�� பணிய 

மா3ேட�’ எ�=	, இ�ெபா�H	 ெகா-க. தி� - தி�மக-. 

 

ேபா9 ேவட	ேபா9 ேவட	ேபா9 ேவட	ேபா9 ேவட	    

 

காதிேல தி�ேவட	 ைகயிேல ெசபமாைல 

            க5#தி4 மா�பி� 

மீதிேல தாBவட/க- மனதிேல கரவடமா	 

            ேவட மாேமா 

வாதிேல அய�ேத�	 த�டைலநீ ெணறியாேர 

            மனித� காY	 

ேபாதிேல ெமௗன	இரா� ேபாதிேல உ�#ரா3ச� 

            Iைன தாேன.        29 

---- 

29. தி�ேவட	 -‘�'தரேவட	’ எ�ற ஆபரண	. இரா�ேபா"- (மனித�) இ4லாத 

சைமய	; இர.�கால	: இ: வி�ெபா�H	 ெகா-. 

 

ம�க:	 ெத;வ"	ம�க:	 ெத;வ"	ம�க:	 ெத;வ"	ம�க:	 ெத;வ"	    

 

மாெனா�= வ�ெவ�#" மாாீச� ேபா?ம�'தா� 
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            மாேன ெய�= 

ேதெனா�= ெமாழிேபசி> சீைததைன> சிைறயி�#த# 

            தி��> ெச�ேறா� 

வாெனா�=	 அரசிழ'தா� த�டைலயா� தி�.ள#தி� 

            மகிைம காணீ� 

தாெனா�= நிைன�ைகயிேல ெத?வெமா�= 

            நிைன�ப".	 சகச' தாேன.        30 

 

ெபா;யி� தீைமெபா;யி� தீைமெபா;யி� தீைமெபா;யி� தீைம    

 

ைகெசா4<	 பைனகா3�/ களி6=ாியா� த�டைலைய� 

            காணா� ேபால� 

ெபா?ெசா4<	 வாயின���� ேபாசனA/ கிைடயா" 

            ெபா�-நி4 லா" 

ைமெசா4<	 காரளிVB தாைழமல� ெபா?ெசா4; 

            வாB'த "�ேடா 

ெம?ெசா4; வாழாதா� ெபா?ெசா4; வாBவதி4ைல 

            ெம?	ைம தாேன.        31 

--- 

31. ைக ெசா4<	 பைன- "	பி�ைக எ�= ெசா4ல�ப�கிற பைனமர	; உ�வக	. 

கா� அளி- காியவ��க-. 

 

ெபாிேயாைர இக5த'ெபாிேயாைர இக5த'ெபாிேயாைர இக5த'ெபாிேயாைர இக5த'    

 

அ'தணைர ந4லவைர� பரமசிவ ன�யவைர 

            அக'ைத யாேலா� 

நி'தைனெசா� னா<	எ�ன ைவதா<	 எ�னஅதி4 

            நிேடத	 உ�ேடா 

�'தர���# N"ெச�ற த�டைலநீ ெணறியாேர 

            "ல/�	 I�ண 

ச'திரைன� பா�#"நி�= நா?�ைர#த ேபாதிெல�ன 

            தாB>சி தாேன.        32 

--- 

32. அக'ைத- அக/கார	. நிேடத	-�6ற	. 
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�ல.ைத� ெக(�ேபா��ல.ைத� ெக(�ேபா��ல.ைத� ெக(�ேபா��ல.ைத� ெக(�ேபா�    

 

ேகாடாம6 ெபாியவ�பா4 நட�பத�றி� �6றAட� 

            �ைறெச? ேதா�க- 

ஆடாகி� கிட'தவிட# தத�மயி�/ கிடவாம4 

            அழி'" ேபாவா� 

Rடாந6 கதி�த.' த�டைலயா ேரெசா�ேன� 

            ெம?ேயா ெபா?ேயா 

ேகாடா;� கா	ேபத� �ல#திD��� ேகடான 

            ெகா-ைக தாேன.        33 

---- 

33. ேகாடாம4 - மா=படாம4. ஆகி� கிட#த4. மி�தியா?� கிட#த4. ‘ஆ� கிட'த 

இட#தி4 அத� மயி�	 இ4லாம4 அழி'த"’ எ�ப" ஒ� பழெமாழி. Rடா- 

அழியாத. ‘Rடா	 ந6கதி ‘எ�= பிாி#",’ேமா3சமாகிய ந4ல கதி’ எ�=	 ெபா�- 

Gறலா	. ‘ெம?ேயா ெபா?ேயா’ எ�D	 ெதாிநிைல ஓகார/க-, ெதளி. �றி#" 

நி�றன. 

 

ஒ=�க/ ெக(த'ஒ=�க/ ெக(த'ஒ=�க/ ெக(த'ஒ=�க/ ெக(த'    

 

சி�ன	எ/ேக ெகா	ெப/ேக சிவிைகஎ/ேக பாிஎ/ேக 

            சிவியா ெர/ேக 

பி�ைனெயா� பா5மி4ைல நட�ைக�ைல' தா<டேன 

            ேப?ேப ய�ேறா 

ெசா�னவி<' த�டைலயா� வளநா3�6 �/கி;ய# 

            Nப/ கா3�	 

ச�னதமா ன"�ைல'தா6 �	பிெட/ேக வ	ப�இ" 

            தைனெய� ணாேர.        34 

---- 

34. ெகா	� - தாைர. சிவிைக- ப4ல��. பாி- �திைர. சிவிைகயா�- ப4ல��# 

N��ேவா�; இ", இைட��ைற'" ‘சிவியா�’ என வ'த". நட�ைக- ஒ5�க	. 

‘நா?’எ�ப" ேபால, ‘ேப?’ எ�ப"	 இழிைவ� �றி�ப". ச�னத	-ஆேவச	; 

ெத?வ	 ஏறி ஆ�த4. 
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>றவற% சிற� >றவற% சிற� >றவற% சிற� >றவற% சிற�     

 

சி=பிைற"� னியசைடயா� த�டைலVB ெபா�னிவளL 

            ெசழி#த நா3�4 

�ைறயக<	 ெப�வாB.	 மைனவி�	ம� கH	ெபா�ளா� 

            �றி#தி டாம4 

மைறபயி4ப# திரகிாி�	 ப3�ன#"� பி-ைள�	ேச� 

            மகிைம யாேல 

"றவறேம ெபாிதா�	 "றவி�� ேவ#தெனா� 

            "�	� தாேன.        35 

 

க�மேம க�ணாத'க�மேம க�ணாத'க�மேம க�ணாத'க�மேம க�ணாத'    

 

ேபாிைச��L �6றAட� ைம'த�	மா த�LVழ� 

            பிரபL ச#ேத 

பாாிைய�6 றி�'தா<	 தி�நீ6றி6 கழ6கா?ேபா6 

            ப6றி4 லாம4 

சீாிைச��' த�டைலயா� அLெச5#ைத 

            நிைன�கி�A#தி ேசர லா�	 

ஆாிய�G# தா�கிD/ காாியேம6 க�ணாவ 

            தறி. தாேன.        36 

---- 

36. ேப� இைச��	 - த� ெபயைர> ெசா4<கி�ற. பாாிைய - மைனவி. கழ6 கா? - 

கழ6சி�கா?; இதி4 தி�நீ= ஒ3டா". சீ� இைச��	 - தம" �கைழ� பல�	 

ெசா4<கி�ற. தமிB Aைறயி4 ஆ�	 G#", தமிB� G#". ஆாிய Aைறயி4 ஆ�	 

G#". ஆாிய� G#". ஆாிய�G#" தமிழ���� �"ைமயா?# ேதா�=மாத;�. 

அைதேய G=கி�ற" பழெமாழி. 

 

கட6ைள ந	பிேனா� ைகவிட�படா�கட6ைள ந	பிேனா� ைகவிட�படா�கட6ைள ந	பிேனா� ைகவிட�படா�கட6ைள ந	பிேனா� ைகவிட�படா�    

 

இர'தைனஇ# தைனநாH	 பர'தைனநா� எ�றைல'தா? 

            இனிேம ேலD	 

கர'ைதமதி சைடயணி�' த�டைலநீ ெணறியாேர 
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            கா�பா� எ�D	 

உர'தைனைவ# தி�'தப� இ�'தவ�� �-ளெத4லா	 

            உ�டா	 உ�ைம 

மர'தைனைவ# தவ�நாH	 வாடாம4 ம�ணீ�	 

            வா��ப� தாேம.        37 

------ 

37. கர'ைத-ஒ�ெச�. உர	-உ=தி. 

 

ெகா(/ேகா' அரெகா(/ேகா' அரெகா(/ேகா' அரெகா(/ேகா' அரச�	 அைம%ச�	ச�	 அைம%ச�	ச�	 அைம%ச�	ச�	 அைம%ச�	    

 

நா6கவி�	 �கழவ�' த�டைலயா� வளநா3�4 

            ந4ல நீதி 

மா��கAட� நட'"ெச/ேகா4 வ5வாம6 �வியாH	 

            வ�ைம ெச?த 

தீ��கAள அரசைனேய ெத?வெம�பா� ெகா�/ேகா�ைம 

            ெச<#தி நி�ற 

1��கA-ள அரசD	த� ம'திாி�	 ஆBநரகி� 

            1B� வாேர.        38 

 

அழ� ெச;வனஅழ� ெச;வனஅழ� ெச;வனஅழ� ெச;வன    

 

ஓதாிய வி#ைத வ'தா4 உாியசைப� கழகா�	 

            உலகி4 யா���	 

ஈத<ட� அறி.வ'தா4 இனிய�ண/ கH�கழகா? 

            இ��� ம�ேறா 

நீதிெப= த�டைலயா� தி�நீ= ெம?�கழகா? 

            நிைற'" ேதா�=	 

காதி4அணி க��கனி3டா4 Aக#திD�ேக யழகாகி� 

            காY' தாேன.        39 

 

ேபா9�  லவ�க1ேபா9�  லவ�க1ேபா9�  லவ�க1ேபா9�  லவ�க1    

 

பாரதியா� அ�ணாஇ� �லவெர�பா� க4வியினி6 

            பழ�க மி4லா� 
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சீரறியா� தைளயறியா� ப4ல�ேக =வ��லைம 

            ெச<#தி� ெகா-வா� 

ஆரணி�' த�டைலநீ ெணறியாேர இல�கண74 

            அறியா ேரD	 

காாிைகயா கி</க6=� கவிெசா4லா� ேபாிெகா3ட� 

            கடவ� தாேம.        40 

----- 

40. ஆ�-ஆ#தி� I. காாிைக, ெச?�ளில�கண	 G=	 ஒ� சி= 

74. 

 

ேபா9� ��மா�க1ேபா9� ��மா�க1ேபா9� ��மா�க1ேபா9� ��மா�க1    

 

அ�-மி�#த ஆகம74 ப�#தறியா� ேக-விைய�	 

            அறியா� A�ேன 

இ�விைனயி� பயனறியா� ���கெள�ேற உபேதச	 

            எவ���	 ெச?வா� 

வர	மி�'த த�டைல நீெணறியாேர அவ�கிாியா 

            மா��க ெம4லா	 

��டD��� ��ட�ேகா4 ெகா�#"வழி கா3�வ�/ 

            ெகா-ைக தாேன.        41 

--- 

41. வர	 - ேம�ைம. கிாியா மா��க	-சட/� Aைற. 

 

யா�ைக நிைலயாைமயா�ைக நிைலயாைமயா�ைக நிைலயாைமயா�ைக நிைலயாைம    

 

ேந6=-ளா� இ�றி��ைக நி>சயேமா ஆத;னா4 

            நிைன'த ேபாேத 

ஊ6=-ள ெபா�Hதவி அற'ேத� ைவ�பதறி 

            .ைடைம ய�ேறா 

G6=-ள மைலயவ�' த�டைலயா ேரெசா�ேன� 

            �டபா4 R�	 

கா6=-ள ேபாெதவ�	 N6றி�ெகா- வ"ந4ல 

            க�ம' தாேன.        42 

--- 
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42. G6=-யம�. ‘மைலய’ எ�றாயிD	, ‘அைலய’ எ�றாயிD	 பிாி�க. மைலத4- 

கல/�த4. �டபா4-ேம6�#திைச. 

 

>ற0>	 >றவாைம>ற0>	 >றவாைம>ற0>	 >றவாைம>ற0>	 >றவாைம    

 

வ6க#தா� தைமெவ=#த வி�#த�மா? ெம?Lஞான 

            வ�வ மாேனா� 

க6க3டா கியமடA/ காணி�	 ெச	ெபாD'ேத�/ 

            க�ம ெம4லா	 

ெபா6ெகா#தாL ெச'ெந4வய4 த�டைலயா 

            ேரெசா�ேன� 

            ெபா�னா டாH	 

ெசா6க#ேத ேபா	ேபா"/ க�க#ேத ரா3�ன#ைத> 

            �ம'த வாேற.        43 

--- 

43. வ��க#தா� - �6ற#தா�. ‘ெவ=#த’ எ�றத6� ‘ெவ=�க�ப3ட’ எ�=	 ெபா�- 

ெகா-க. வி�#த� - Aதியவ�. க6க3�-க�/க6 க3டட	. க�க	 - ேதாளி�கீB. 

ரா3�ன	-74 76�	 ச�கர	. ‘நிைன#தைத� ெகா��க� காமேதD, க6பக# த� 

Aத;யைவ உ-ள 

�வ��கேலாக#தி4, 74 76�	 ரா3ைடைய� ெகா�� ெச4<த4 எத6�’ எ�ப" 

க�#". 

 

>ைண வ9ைம>ைண வ9ைம>ைண வ9ைம>ைண வ9ைம    

 

ஆ	பி-ளா? என�ெகா���	 ெபாிேயாைர அ�#தவைர 

            அவனி� ெக4லா	 

நா	பி-ளா? அதிகெம�பா� ந�ணா�	 ஏவ4ெசய 

            நாH	 வாBவா� 

வா�பி-ளா? எDேமனி# த�டைலயா� Iடணமா? 

            வள�'த நாக	 

ஏ�பி-ளா? க�டாநீ �கேமாஎ� =ைர#தவித	 

            எ�ன லாேம.        44 

---- 
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44. ‘ஆ	’ உட�ப�தைல# ெதாிவி�பேதா� இைட>ெசா4. ‘பி-ளா?’ எ�ப". 

‘த	S’எ�ப" ேபா�றெதா� மாியாைத விளி. ந�ணா�- பைகவ�. வா�பி-ளா? 

எD	 ேமனி-வானேம நீ பிள'ெதாழிவா? எ�= ெசா4<கி�ற உ�வ	; ‘அ�ட/ 

கட'த உ�வ	’ எ�பதா	. Iடண	-ஆபரண	. 

 

தி�வ�* ெப�ைமதி�வ�* ெப�ைமதி�வ�* ெப�ைமதி�வ�* ெப�ைம    

 

வ�யி3ட �4ல�தைம அ�#தா<	 இ�வ"�ேடா 

            ம;நீ�� க/ைக 

A�யி3ட த�டைலநா தைர��கழி6 ெப�வாB. 

            A5" A�டா	 

மி�யி3ட விைனதீ�	 ெத?வமீ3�	 வி�யாம4 

            Rண� வாயி6 

ப�யி3� வி�வ"�ேடா அவர�ேள க�ணாக� 

            ப6= Rேர.        45 

----- 

45. மி� இ3ட-வ=ைமைய# த'த. Rண�-பய�படாதவ�. அவ�க- இ�வைத, 

அவ�க- R3� வாயி6ப� இ�வதாக� Gற�ப�கி�ற". வி�த4-வ=ைம நீ/�த4. 

 

3#$வ� வ9ைம3#$வ� வ9ைம3#$வ� வ9ைம3#$வ� வ9ைம    

 

ெபா;யவள	 பலதைழ#த த�டலநீ ெணறிபாத	 

            ேபா6றி நாH	 

வ;யவல	 ெச?தறி�� மறLெச?R� நம�Nத� 

            வ'" G� 

ெம;யஅைற' தி�ெபா5" கல�க�ணீ� உ�#தா<	 

            வி�வ "�ேடா 

எ;ய5" �ல	பி�D	 Iைனபி�# த"வி�ேமா 

            எ�ெச? Rேர.        46 

---- 

46. ெபா;ய-விள/க. வ;ய வல	- வ;ைமைய# த�கி�ற பிரத3சிண	. மற	- 

பாவ	. 
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 லைம% சிற�  லைம% சிற�  லைம% சிற�  லைம% சிற�     

 

ம6றவேரா தமிBபா� நா3டவ4லா� ந�கீர� 

            வ;ய னாகி 

ெவ6றி�ைன மீனா3சி �'தரநா யக�அ�#" 

            விள	�	 ேபாதி4 

ப6=ளத� டைலவா5/ கட.ெள�=	 பாராம6 

            பய�ப டாம4 

ெந6றிவிழி கா3�கிD/ �6ற	�6 ற	ெமன.	 

            நி=#தி னாேர.        47 

---- 

47. ப6=-வி��ப	. நி=#தினா�- (த	 கவிைய) நிைலநா3�னா�. 

 

உாியகால.தி' உதவிஉாியகால.தி' உதவிஉாியகால.தி' உதவிஉாியகால.தி' உதவி    

 

சீாில�' த�டைலயா� தி�வ�ளா4 அக	ஏறி> 

            ெசழி#த நாளி4 

பாாிஎன ஆயிர	ேப�� க�னதா ன/ெகா���	 

            பலைன� பா��க 

ேநாி�	பL ச'தனிேல எ:வளவா கி</ெகா�#த4 

            நீதி யா�	 

மாாிபதி� கலநீாி6 ேகாைடதனி4 ஒ��டநீ� 

            வ�ைம யாேம.        48 

---- 

48. அக	-இ4ல	; ��	ப	. பாாி, ஒ� வ-ள4. 

 

ெச'வ.தி� பய�ெச'வ.தி� பய�ெச'வ.தி� பய�ெச'வ.தி� பய�    

 

பிற��	ேபா ெதா�ெபா�H/ ெகா�வ'த தி4ைலஉயி� 

            பிாி'" ம�ேம4 

இற��	ேபா தி<	ெகா�� ேபாவதி4ைல எ�=�	மா 

            இ�'" Rேண 

சிற��'தா யிD	அ�-வா� த�டைலயி6 ேசராம4 

            ேதச ெம4லா	 
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பற��/கா கமதி���/ ெகா	பறியா ெதன#திாி'" 

            பய� ெபறாேர.        49 

 

எ'லா	 அவ� ெசய'எ'லா	 அவ� ெசய'எ'லா	 அவ� ெசய'எ'லா	 அவ� ெசய'    

 

ைவதி�D	 வாB#தி�D	 இ�ப"�ப	 வ'தி�D	 

            வ	� ேகா� 

ெச?தி�D' த�டைலநீ ெணறியா�தL ெசயெல�ேற 

            ெதளிவ த4லா4 

ெம?தவிர அவ�ெச?தா� இவ�ெச?தா� எனநா� 

            ெவ=�க லாேமா 

எ?தவ�த	 அ�கி��க அ	ைபெநா'த க�மெம�ன 

            இய	� Rேர.        50 

---- 

50. வ	�-R�வாத	. நா�-நிைன#". 

 

இளைமேய அற	 ெச;கஇளைமேய அற	 ெச;கஇளைமேய அற	 ெச;கஇளைமேய அற	 ெச;க    

 

வா/கால A�டெச5' த�டைலயா ர�ேபா6றி 

            வண/கி நா�� 

ேபா/கால	 வ�A�ேன ��ணியLெச? தாியகதி 

            ெபா�'" றாம4 

ஆ/கால A-ளெத4லா	 அபசார மாகிஅறி 

            வழி'" Rேண 

சா/கால	 ச/கரா ச/கரா எனி4வ�ேமா 

            த�ம# தாேன.        51 

------ 

51. வா/� ஆல	 - ைகயி4 வா/கிய நL�. ெச5ைம, த�டைல��> சிற��. ஆ	 

கால	 - த�னா4 ஆக� G�ய கால	; இளைம. 

 

ஆட	பர% ெசய'ஆட	பர% ெசய'ஆட	பர% ெசய'ஆட	பர% ெசய'    

 

�6றமா? ெந�/கி�-ளா� தைனயைட'தா� க6றறி'தா� 
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            "ைணேவ றி4லா� 

உ6றேவ திய�ெபாிேயா�� �தவிய�றி� பிற���த.	 

            உதவி ெய4லா	 

ெசா6றநா� மைறபர.' த�டைலயா ேரெசா�ேன� 

            �ம'ேத ெநா'" 

ெப6றதா? பசி#தி��க� பிராமணேபா சன	நட#"	 

            ெப�ைம தாேன.        52 

---- 

52. பிற�-ெச4வ�. அைம>ச�. பைட# தைலவ� Aத;ேயா�. ெசா6ற-எ4லாவ6ைற�	 

ெசா4;�-ள. 

 

ச�மா��க� இய' ச�மா��க� இய' ச�மா��க� இய' ச�மா��க� இய'     

 

"�மா��க�� காயிர'தா� ெசா�னா<	 மற'"வி3�# 

            "��ேக ெச?வா� 

ச�மா��க�� ெகா�வா�#ைத ெசா<மளேவ ெம?யதனி4 

            த5	பா� ெகா-வா� 

ப�மா��க மைற�க5' த�டைலயா ேரெசா�ேன� 

            பதேம யான 

ந�மா3�� ேகார�யா	 ந6ெப�\�� ெகா�வா�#ைத 

            நட#ைத யாேம.        53 

---- 

53. ெம?-உட	�. த5	�-வ�. பத	-ெபா�#த	 நட#ைத-Aைற. 

 

கவைல இ�ைமகவைல இ�ைமகவைல இ�ைமகவைல இ�ைம    

 

கர�பா��� ந4லகதி வ�வதி4ைல ெச/ேகா;6 

            கட4VB ைவய	 

�ர�பா��� A�விேல �வ��கம4லா4 நரகமி4ைல 

            ெபா?� த�றா4 

உர�பா��� நல	�ாி�' த�டைலயா ேரெசா�ேன� 

            ஒ�ைம யாக 

இர�பா��� ெவ�ேசா= பLசA�ேடா ஒ�கா<	 

            இ4ைல தாேன.        54 
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---- 

54. கர�பா� - உ-ளைத இ4ைல எ�= ெசா4; மைற�பவ�. �ர�பா�-கா�பா6=	 

அரச�. உர பா�-வ;ைம ெபா�'திய Iமி; இ" Iமியி4 உ-ளவ�கைள� �றி#த". 

 

ெகா(/ேகா�ைமெகா(/ேகா�ைமெகா(/ேகா�ைமெகா(/ேகா�ைம    

 

ப�/ேகால	 அறியாம4 த�டைலயா� தி��பணி��	 

            ப/கL ெச?வா� 

ெந�/ேகாH# த�டAமா? Rணார Rணைன�ேபா4 

            நீதி ெச?வா� 

ெக�/ேகாப ம4லாம4 விைள.�ேடா மைழ��ேடா 

            ேக-வி ��ேடா 

ெகா�/ேகா4ம� னவ�நா3�6 க�	�;வா 5/கா� 

            �ண	எ� பாேர.        55 

---- 

55. ப�	 ேகால	 - விைள�	 "�ப	. ெந�/ேகா-- நீ�ட ஆரா?>சி த�ட	-

த�டைன ெச?த4. ‘இைவகைள உைடயவரா?’ எ�க. ‘Rணார Rண�’ எ�ப" ஒ� 

வழ�க> ெசா4. ‘Rணி<	 நிர	ப R� உைடயவ�; மி�க Rண�’ எ�ப" ெபா�-. 

‘அவைன� ேபா4’ 

எ�ற". ‘A51ட� ேபால’ எ�றப�. நீதி ெச?த4 - நியாய	 வழ/�த4. �ண	 - 

ந�ைம. 

 

தீைம��. தீைம ந�ைம�� ந�ைமதீைம��. தீைம ந�ைம�� ந�ைமதீைம��. தீைம ந�ைம�� ந�ைமதீைம��. தீைம ந�ைம�� ந�ைம    

 

உ-ளவைர� ெக�#ேதா�	 உதவிய6= வாB'ேதா�	 

            உைரெப6 ேறா�' 

த-ளிவழ� �ைர#ேதா�	 ச6��ைவ� பழி#ேதா�	 

            சா?'ேத ேபாவா� 

ப-ளவய4 த�டைலயா� ப#தர� பணி'ேதா�	 

            பா� ேனா�	 

பி-ைளகைள� ெப6ேறா�	 பி>ைசயி3ட ந4ேலா�	 

            ெப�� வாேர.        56 

---- 
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56. உ-ளவ� - ந4வாB. உைடயவ�. உைர-ெசா4. ‘ஒ�ெசா4 ெபாறா�’ எ�ப" 

ேபால, ‘ெசா4’ எ�ற". இ/� இகB>சி> ெசா4ைல� �றி#த". த-ளி-நீதிைய நீ�கி. 

வழ�� - நியாய	. 

 

அ#ப� வா56அ#ப� வா56அ#ப� வா56அ#ப� வா56    

 

வி6பன��� வாB.வ'தா4 மிகவண/கி� க�ேணா3ட	 

            மிக.L ெச?வா� 

ெசா6ப��� வாB.வ'தா4 க�ெதாியா தி=மா'" 

            "�பL ெச?வா� 

ப6பல��� வாB.த�' த�டைலயா ேரெசா�ேன� 

            ப�பி4 லாத 

அ6ப��� வாB.வ'தா4 அ�#தரா# திாி�ைடேம 

            லா�' தாேன.        57 

---- 

57. வி6பன� - அறி.ைடயவ�. க�ேணா3ட	-பைழைம. ேநா�க4. ெசா6ப�-

சிறிேயா�; அ6ப� எ�பத6�	 ெபா�- இ"ேவ. இ=தியி6ெசா4;ய பழெமாழி, 

அத6� A� ெசா4;யைத வ;�=#"கி�ற". 

 

தகாத ெசய'தகாத ெசய'தகாத ெசய'தகாத ெசய'    

 

விைசயமி�' த�டைலயா� வளநா3�4 ஒ�#த�ெசா4ைல 

            ெம?யா எ�ணி 

வைசெப�க அநியாயL ெச?"பிற� ெபா�ைளெய4லா	 

            வ;ய வா/கி# 

திைசெப��/ கீ�#திெய�=' த�மெம�=' 

            தானெம�=L ெச?வ ெத4லா	 

ப�விைனேய வைதெச?" ெச��பிைன#தா 

            ன/ெகா���	 ப�� தாேன        58 

--- 

விசய	 - ெவ6றி, இ" விைரய	 என� ேபா;யாயி6=. ஒ�#த� எ�ப�ேயD	 

இைத> ெச?த4 ந4ல" எ�= ெசா4<பவ�. 
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தி�0தாைமதி�0தாைமதி�0தாைமதி�0தாைம    

 

சிறியவரா A51ட� "ைர#தனமா? 

            உலகாள# திற	ெப6 றா<	 

அறி.ைடயா� த/கைள�ேபா6 ச��ணA	 

            உைடேயா�க ளாக மா3டா� 

மறித�மா� ம5ேவ'"' த�டைலயா 

            ேரெசா�ேன� வாாிவாாி� 

�=ணிைமதா னி3டா</ �றிவ�வ/ 

            க�ணாகி� �ண/ெகா டாேத.        59 

 

�#ற	 இ�ைம�#ற	 இ�ைம�#ற	 இ�ைம�#ற	 இ�ைம    

 

க6றவ6�� ேகாபமி4ைல கட'தவ���> 

            சாதியி4ைல க�ைண G�'த 

ந6றவ6� வி��பமி4ைல ந4லவ�� 

            ெகா�கா< நரக மி4ைல 

ெகா6றவ�� க�ைமயி4ல த�டைலயா� 

            மல�பாத/ �	பி3 ேட#த� 

ெப6றவ��� பிற�பி4ைல பி>ைசெசா6றி 

            D�கி4ைல ேப>� தாேன.        60 

--- 

கட'தவ� - உலகியைல வி3� "ற'தவ�, ந6றவ� - ந4ல தவ#தவ�- வி��ப	 - ப6=. 

ெகா6றவ� - அரச�, அரச��� அ�ைம# ெதாழி4 இ4ைல எ�றப�,. ேப>� - 

ஆரா?>சி. 

 

ெபா�.த	 இ�ைமெபா�.த	 இ�ைமெபா�.த	 இ�ைமெபா�.த	 இ�ைம    

 

பர/க�ைண வ�வா�' த�டைலயா� வளநா3�6 

            ப�வL ேச�'த 

சர/�ல. காமகைல தைனயறி'த அதிOப# 

            ைதய லாைர 

வர	�=தா ளா�ைமயி4லா ம3�கH� ேகெகா�#தா4 

            வா?�� ேமாதா� 
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�ர/கின" ைகயி4ந=	 Iமாைல தைன�ெகா�#த 

            ெகா-ைக தாேன.        61 

---- 

61. பர	 - ேமலான. சர	-ம�மதன" அ	�க-. தாளா�ைம-Aய6சி. 

 

ஒ�றா' ஒ�$ உளதாத'ஒ�றா' ஒ�$ உளதாத'ஒ�றா' ஒ�$ உளதாத'ஒ�றா' ஒ�$ உளதாத'    

 

பிரசA�� வாிபா�' த�டைலயா� வளநா3�6 

            ெப�க ேளா� 

சரசA�� ேபாகA�� ச/கீத A���க' 

            தாேன ���/ 

�ைரசிற'த அ�ைம��ேடா இ��கY�ேடா 

            ஒ�=மி4ைல உல�� ெக4லா	 

அாிசி��ேட4 வாிைச��டா	 அ�காH� 

டாகி4ம>சா� அ��� டாேம.        62 

---- 

62. பிரச	-ேத�. வாி-இைச. இைச பா�வன வ��க-. 

 

அைம%ச� இ'லா அர�அைம%ச� இ'லா அர�அைம%ச� இ'லா அர�அைம%ச� இ'லா அர�    

 

த#ைதெமாழி உைமேச�' த�டைலயா� ெபா�னிவள' 

            தைழ#த நா3�4 

வி#தகம' திாியி4லா> சைபதனிேல நீதியி4ைல 

            ேவ'த�� ெக4லா	 

�#திெநறி நீதிெசா4ல ம'திாிய4 லாெலா�வ� 

            ேபாதி� பாேரா 

நி#த<	உ� ேசா6றி4A5� Iசணி�கா? மைற#த".	 

            நிச	 தாேம.        63 

---- 

63. த#ைத-கிளி. வி#தக	 - திறைம. ம'திாி அ4லா4-அைம>ச� ேவ��ேம ய�றி. 

 

இைடA$ விைள.த'இைடA$ விைள.த'இைடA$ விைள.த'இைடA$ விைள.த'    
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ேநசAட� சைபயி4வ'தா4 ேவைளயறி' தி/கிதமா 

            நி�ப� A�ேன 

ேப�வேத உசிதம4லாம4 ந�வி4ஒ� வ��ழறி� 

            ேபச ெல4லா	 

வாசமி�' த�டைலநீ ெணறியாேர அபிேடக 

            ம;நீ ரா3�� 

Iைசப�Y	 ேவைளயிேல கர�ையவி3 டா3�வ" 

            ேபா<' தாேன.        64 

---- 

64. இ/கித	 - இனிைம. நி�ப� - அரச�. ‘நி�ப� ேப�வேத உசித	’ எ�க. வாச	 - 

வசி#த4. ம;-நிைற'த. 

 

ெக(ெக(ெக(ெக(வா� ேக( நிைன�பா�வா� ேக( நிைன�பா�வா� ேக( நிைன�பா�வா� ேக( நிைன�பா�    

 

ம�Yலகி6 பிற���ைய வLசைனயி6 ெக��பத6� 

            மன#தினாேல 

உ�னி�D	 உைர#தி�D	 அவ�றாேன ெக�வென�ப 

            "�ைம ய�ேறா 

ெத�னவ�ேசா ழ�பணி�' த�டைலநீ ெணறியாேர 

            ெதாி'" ெச?�' 

த�விைனத� ைன>�டஓ3 ட�ப	R3 ைட�கட.' 

            தா� க�ேடாேம.        65 

---- 

65. உ�Dத4-நிைன#த4. ெத�னவ�-பா��ய�. 

 

 'லறிவா�ைம 'லறிவா�ைம 'லறிவா�ைம 'லறிவா�ைம    

 

A�ெபாிேயா� ெதா��ப3� நட'தவழி தைன�பழி#" 

            Aரேண ேபசி� 

பி�பலைர உட�G3� 7தனமா நட#"வ" 

            பிைழபா ெட?தி4 

"�பறியா� கதிய�H' த�டைலநீ ெணறியாேர 

            Nய ளாகி 

அ��ளதா ைய�பழி#" மக-ஏேதா ெசய#ெதாட/�	 
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            அறி. தாேன.        66 

 

அறிவி�ைமஅறிவி�ைமஅறிவி�ைமஅறிவி�ைம    

 

த�ணம� மல�>ேசாைல# த�டைலநீ ெணறிேயநி� 

            ற�ைன� பா�4 

எ�ணமிக இ	ைமயி<	 ம=ைமயி<	 ேவ��ய"� 

            �ைதேயா ராம4 

ம�ணி�மிைச நர#"திக- ப�ணிஅைல' ேததிாிபா 

            வாண ெர4லா	 

ெவ�ெண?தம திட#தி��க ெந?ேத�� ெகா�டைல�	 

            Rண� தாேம.        67 

---- 

67. ஓராம4-ஆரா?'" பாராம4. நர#"திக-- மனிதைர� �க5	 �கB>சிக-. 

 

ெத;வ	 >ைணெத;வ	 >ைணெத;வ	 >ைணெத;வ	 >ைண    

 

அ'தண���# "ைணேவத	 அரச���#"ைணவயவா- 

            அவனி மீ" 

ைம'த���# "ைணதாயா� Nத���# "ைணம"ர 

            வா�#ைத ய�ேறா. 

ந'தம��# "ைணயான த�டைலநீ ெணறியாேர 

            ந�ப ரான 

�'தர���# "ைணநாH	 ஏைழய���# ெத?வேம 

            "ைணஎ� பாேர.        68 

---- 

68. வய	-ெவ6றி. அவனி-உலக	. 

 

அBசாைமஅBசாைமஅBசாைமஅBசாைம    

 

ேபாரLசா� அதிRர� ெபா�ளLசா� விதரணLேச� 

            ��ட� ேதா�	 

நீரLசா� மைறAனிவ� ெந��பLசா� க6�ைடய 

            நிைறேச� மி�னா� 
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வாரLசா AைலயிடLேச� த�டைலயா ேரெசா�ேன� 

            மதமா எ�D/ 

காரLசா திளLசி/க	 கன#தவ; யா'Nத� 

            காலL சாேன.        69 

---- 

69. விதரண	- ெகாைட. வா�-க>�. மதமா-யாைன. கா�-ேமக	. மதமா எ�D/ கா�, 

உ�வக	. கா4-கால	. 

 

அவரவ� இய' அவரவ� இய' அவரவ� இய' அவரவ� இய'     

 

உபசாரL ெச?பவைர வில�கி�D	 அவ�ெச?ைக 

            ஒழி'" ேபாகா 

தபசாரL ெச?வாைர அ�#தா<	 ைவதா<	 

            அ"நி4லா" 

�பசார# த�டைலயா� வளநா3�4 தி�ட��க# 

            ெதாழி4நி4 லா" 

விபசாரL ெச?வாைர ேமனிெய4லா	 �3டா<	 

            வி3� டாேர.        70 

---- 

70. அபசார	-�6ற	. �ப சார# த�டைலயா�-ந�ைமகளி� பயனாகிய 

சிவெப�மா�. 

 

உலக இய' உலக இய' உலக இய' உலக இய'     

 

சகமி�க த�டைலயா� அ�ேபா6= மகராச� 

            சைபயி4 வ'தா4 

�கமி�க ேவைசய���� ெபா�7= ெகா��ப�தமிB 

            ெசா�ன ேப��ேகா 

அகமி�க ேசாறி�வா� அ'தண�� ெகனி4நாழி 

            யாிசி ஈவா� 

பக��ேகா பண	ப#"# தி��பா3�� ெகா�கா� 

            பா;� பாேர.        71 

---- 
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71. சக	 மி�க - உலக#தி4 உய�'த. அக	 மி�க - R3�4 எLசி�-ள. பக� - விகட� 

ேப>�. 

 

பண.தி� ெப�ைமபண.தி� ெப�ைமபண.தி� ெப�ைமபண.தி� ெப�ைம    

 

பண'தாேன அறிவா�	 பண'தாேன வி#ைத�மா	 

            பாி'" ேத�	 

பண'தாேன �ணமா�	 பணமி4லா தவ�பிணமா	 

            பா�ைம ேச�வ� 

பண'தாேன ேப�வி��	 த�டைலநீ ெணறியாேர 

            பா�மீ தி6றா� 

பண'தாேன ப'தியிேல �ல'தாேன ��ைபயிேல 

            ப���' தாேன.        72 

 

ெவ�ளாைமெவ�ளாைமெவ�ளாைமெவ�ளாைம    

 

�ன/கா3�	 ம�Y	வி�Y	 அLசவ�/ காலைன�	 

            ேபாடா எ�ேற 

இன/கா3�	 மா��க�ட� க�'"பதி னா=வய 

            ெத�=	 ெப6றா� 

அன/கா3�' த�டைலயா ர�யாெர4 லாெமா�வ�� 

            கL� வாேரா 

பன/கா3� நாிதாD	 சலசல��� ெகா�நாH	 

            பய�ப டாேத.        73 

--- 

73. �ன	 - கா�. ‘கா3ைட �ைடய ம�Yலக	’ எ�ப" க�#". இன	 கா3�	 - 

அ�யவ� G3ட	 த�D3 ெகா�� கா3�கி�ற. அ�ன	, ‘அன	’ என 

இைட��ைறயாயி6=. அ�ன	 கா3�	 - யாவ���	 உணைவ# த�கி�ற; 

கா�பா6=கி�ற. 

 

ந�பனாவா� மைனவியாவா1ந�பனாவா� மைனவியாவா1ந�பனாவா� மைனவியாவா1ந�பனாவா� மைனவியாவா1    

 

சீாில�' த�டைலயா� வளநா3�4 ஒ�ேதாழ� 

            தீைம தீர 
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வாரமி�	 பி-ைளதைன அாி'"�டா� ஒ�ேவ'த� 

            மண'" ெகா�ட 

ஆ�வமி� மைன�கிழ#தி ஆ��>சி வ�.ெகா�டா- 

            ஆத லாேல 

ஊாி4ஒ� வ�ேதாழ� ஆ�ம6ற ேததார	 

            உ�ைம தாேன.        74 

---- 

74. சீ� - அழ�. இல�	 - விள/�கி�ற வார	 - அ�� ேதாழDைடய "�ப#ைத 

நீ��த6�# த� மகைன அாி'"�டவ�, த� கணவனாகிய அரச� ெபா�3�# 

தா� "றவியாகிய அரசி - இவ�கள" வரலா= அறிய�படவி4ைல. 

 

சீவ� ".த�சீவ� ".த�சீவ� ".த�சீவ� ".த�    

 

தானவனா கியஞான> ெசய<ைடயா� மாத�Aைல 

            த5வி னா<	 

ஆனெதாழி4 வைகவைகயா> ெச?தா<	 அDேபாக	 

            அவ�பா4 உ�ேடா 

காDைற�' த�டைலயா ர�ேபா6=L �'தரனா� 

            காமி ேபாலா? 

ேமனவி<L �க	ப��ைக ெம#ைதயறி யாெதனேவ 

            விள	பி னாேர.        75 

---- 

75. தா� அவனாகிய - உயி� சிவமா	 த�ைமைய அைட'த. கா�-கா�. காமி-

காமAைடயவ�. ‘காமிேபா4 ஆகி�	’ எ�க. ேம4 நவி<	 �க	. ேபாி�ப	. 

ப��ைக ெம#ைத-ெம#ைதயாகிய ப��ைக. அறியா". அDபவியா". ‘ேமனவி<	 

�க	............அறியா"’ எ�ற". ‘எம��� கிைட#"-ள ேபாி�ப	. பLசைண 

ெம#ைத இ�ப#ைத யா	 அDபவியாதப� ெச?த"’ எ�றதா	. ‘�'தர1�#தி 

நாயனா�, த	ைம அ�#"� பழகினவ�களிட	 இ:வா= Gறினா�’ எ�ப" ஒ� 

ெசவிவழி> ெச?தியாத4 ேவ��	. ‘நி#திைர �கமறியா"’ எ�D	 பழெமாழி 

இ:வா= இ>ெச?�ளி4 விள�க�ப3ட"ேபா<	! 

 

ெச'வ� களி� ெச'வ� களி� ெச'வ� களி� ெச'வ� களி�     
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ேசாெற�ன ெச?�	எ4லா	 பைட#திடேவ ெச?�	 

            அ�- �ர'" கா��	 

ேசாெற�ன ெச?�	எ4லா	 அழி#திடேவ ெச?�	த� 

            ெசாOப மா��	 

ேசாெற�ன எளிேதேயா த�டைலயா� த	Iைச 

            "ல/க> ெச?�	 

ேசாெற�ன ெச?�ெமனி6 ெசா�னவ�ணL ெச�	பழைம 

            ேதா6=' தாேன.        76 

---- 

76. பைட#திட-ஈ3�	ப�. கா��	-உயிைர உட;4 ைவ#"� கா�பா6=	. 

அழி#த4-ெபா�ைள# தீயவழியி4 ெசலவழி#த4. மத�-ம�மத�. ‘நிைன#த 

வ�ண	’ எ�ப", ‘ெசா�னவ�ண	’ என�ப3ட". மனித���� கவைலயி�றி 

உண. கிைட#தா4. ந4ல". தீய" எ4லாவ6ைற�	 ெச?�	 ஆ6றைல உ�டா�	’ 

எ�பதா	. 

 

பி.த� இய' பி.த� இய' பி.த� இய' பி.த� இய'     

 

எ#த���	 உ<#த���	 ஈன���	 1ட���	 

            இர�க	 பாரா 

ம#த���	 ெகா�தா	அ: வ��ணேம ந6�ணமா 

            வாB'" ேபாவா� 

ப#த��� நல/கா3�' த�டைலயா ேரயறிவா� 

            பழி�பா ேரD	 

பி#த���� த/�ணேம 7;DLெச	 ைமயதான 

            ெப6றி யாேம.        77 

--- 

77. எ#த�-ஏமா6=பவ�. உ<#த�-உேலாபிக-. ஈன�-இழி'தவ�. ம#த�-

ெவறிெகா�டவ�. பி#த�-பி#"�ெகா�ேடா�. இவ�க3�# த/க- �ணேம 

74களி6 ெசா4ல�ப3ட நீதிைய� கா3�<	 சிற'த" என# ேதா�=	. “பி#த���# 

த/�ண	 7;D	 ெச	ைம ெபாிய	ைமேய” எ�= சிவ�பிரகாச�	 

இ�பழெமாழிைய� Gறி�-ளா�. 
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C� ெப�ைமC� ெப�ைமC� ெப�ைமC� ெப�ைம    

 

ப�னகேவ ணி�பரம� த�டைலயா� நா3�<ள 

            பல�/ ேகளீ� 

த�னறி. த�னிைன. த�மகிைம� ேக6றநைட 

            த�ேம ய4லா4 

சி�னவ�	 ெபாியவ�ேபா ேலநட'தா4 உ-ள"ேபா	 

            சிறிய காக	 

அ�னநைட நட�க�ேபா?# த�னைட�/ ெக3டவைக 

            யா�	 தாேன.        78 

---- 

78. ப�னக	-பா	�. ேவணி-சைட. மகிைம-ெப�ைம 

 

த�நிைல அறியாைமத�நிைல அறியாைமத�நிைல அறியாைமத�நிைல அறியாைம    

 

ேபரான கவிராச �ட�சிறிய கவிகH	 ஓ� 

            �ரப'தL ெச?வா� 

Rராதி Rர�ட� ேகாைழகH	 வா-பி�#" 

            வி�" ெசா4வா� 

பாராH' த�டைலநீ ெணறியாேர இ�வைக�	 

            ப�#"� காணி4 

ஆரா�	 மாேதவ� ஆ�ட#"� ேப?கH	நி� 

            றா� மாேற.        79 

--- 

79. வி�"-Rரெமாழி. மகேதவ�-சிவெப�மா�. 

 

வBசக�வBசக�வBசக�வBசக�    

 

ெச5/க-ளி நிைறேசாைல# த�டைலநீ ெணறியாேர 

            தி��� ெகா�ேட 

எ5/க-ள� ந4லக-ள� ெபா4லாத க-ளாினி 

            யாேரா எ�றா4 

ெகா5/க-ள� த	Aட��	 பி�/க-ள� தி�நீ= 

            �ைழ��/ க-ள� 
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அ5/க-ள� ெதா5/க-ள� ஆசார� க-ள�இவ� 

            ஐவ� தாேம.        80 

 

80. ெகா5/க-ள�-ந�ெனறியி4 ெவ=��ைடயவரா? இ�'"	 அதைன ெவளியி4 

கா3டா" மைற#ெதா5�கி�ற வLசக�. ம6ைறய ஐவ�	, ந�ெனறியி4 ப6=, 

ெவ=�� இர��	 இ4லாதி�'"	. மிக.	 ப6=ைடயவ�ேபால ந��பவ�க-. 

 

உ1:	  ற	 	உ1:	  ற	 	உ1:	  ற	 	உ1:	  ற	 	    

 

தன#திேல மி�#தெச5' த�டைலயா� ெபா�னிவள' 

            தைழ#த நா3�4 

இன#திேல மி�	ெபாிேயா� வா��மன	 ஒ�றாகி 

            எ4லா	 ெச?வா� 

சின#திேல மி�Lசிறிேயா� காாியேமா ெசா4வெதா�= 

            ெச?வ ெதா�= 

மன#திேல பைகயாகி உத3�ேல உறவாகி 

            ம�வ� தாேம.        81 

 

ஊ�ட� ஒ.> வா5த'ஊ�ட� ஒ.> வா5த'ஊ�ட� ஒ.> வா5த'ஊ�ட� ஒ.> வா5த'    

 

ேதேரா� மணிRதி# த�டைலயா� வள/காY' 

            ேதச ெம4லா	 

ேபாேரா�	 விற4பைட#" Rராதி RரெரD	 

            �கேழ ெப6றா� 

ேநேரா�	 உலக#ேதா ெடா�=ப3� நட�ப"ேவ 

            நீதி யா�	 

ஊேராட உடேனாட4 நாேடாட ந�ேவாட4 

            உண�. தாேன.        82 

---- 

82. ேநேரா�	-ேந�ைமேயா�	 ‘74 ெநறிேயா�, உலக நைடைய�	 த5வி 

நட#த4ேவ��	’ எ�பதா	. 

 

அைர�ைற. த�ைமஅைர�ைற. த�ைமஅைர�ைற. த�ைமஅைர�ைற. த�ைம    
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இைழெபா=#த Aைலபாக� த�டைலயா� வளநா3�4 

            எ�#த ராக	 

த5த5#"� பா�வதி4 ெமௗனமா? யி��ப"ேவ 

            த�க தா�	 

�ைழ�ைழ#த க4வியிD	 ேக-வியிD	 க4லாைம 

            �ணேம நாH	 

வ5வ5#த உறவதனி4 வயிர	ப6 றியபைகேய 

            வ�ைம யாேம.        83 

---- 

83. இைழ-ஆபரண	. �ைழ�ைழ#த க4வி ேக-வி - ெதளிவி4லா" ஐய�பா�ைடய 

க4வி ேக-விக-. 

 

இக5த9� தீைமஇக5த9� தீைமஇக5த9� தீைமஇக5த9� தீைம    

 

அ��பயி<' த�டைலவாB சிவன�யா� எ��ல#ேதா 

            ரானா ெல�ன 

உ��பயி<' தி�நீ=	 சாதனA	 க�ட.ட� 

            உக'" ேபா6றி 

இ��ப"ேவ Aைறைமய4லா4 ஏைழெய�=	 சிறியெர�=	 

            இகB'" Gறி� 

ெந��பிைனேய சிறிெத�= A�தாைன தனி4A�ய 

            நிைன'த வாேற.        84 

----- 

84. அ� பயி<	-அ�வ# தி�ேமனிைய உைடய. சாதன	-உ�#திரா�க	. 

A�தாைன- (தாைனA�) "ணியி� Aைன. 

 

ெப�ைமயி� விைள6ெப�ைமயி� விைள6ெப�ைமயி� விைள6ெப�ைமயி� விைள6    

 

உர/காY	 ெப�ணாைச ெகா�தா�	 ெப��#தி 

            உதவா தா�	 

திர/காY	 ெப�வா�#ைத தீதா�	 ெப�ெச�ம	 

            ெச�ம மாேமா 

வர/காY' த�டைலநீ ெணறியாேர ெப�ணிட#தி� 
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            மய�க# தாேல 

இர/காத ேப�A�ேடா ெப�ெண�ற .ட�ேப�	 

            இர/�' தாேன.        85 

---- 

85. உர	-வ;ைம. திர	 காY	-நிைல�ைடய" ேபால� காண�ப�கி�ற. வர	-

ேம�ைம. 

 

ெதளி0த ெபா�1ெதளி0த ெபா�1ெதளி0த ெபா�1ெதளி0த ெபா�1    

 

ைமயிேல ேதா?'தவிழி வLசியைர> ேச�'தவ��� 

            ம=ைம யி4ைல 

ெம?யிேல பிணி�A�டா	 ைக�ெபா�H/ ேகடாகி 

            விழல ராவா� 

ெச?யிேல வள'தைழ#த த�டைலயா� வளநா3�4 

            ெதளி'த த�ேறா 

ைகயிேல ��ணி��க� க�ணா� பா��பெத�ன 

            க�ம' தாேன.  86 

---- 

86. ெம? - உட	�. ெச?-வய4. ‘Aக#தி4 உ-ள ��ைண� பா��க� க�ணா� 

ேவ��ம�றி� ைகயி4 உ-ள ��ைண� பா��க� க�ணா� ஏ�’ எ�பதா	. 

இ�பழெமாழிைய> சில�. ‘ைக�ெபா�D��� க�ணா� ஏ�’ எ�= மா6றி� 

G=த4 ெபா�'தா" எ�ப", இ�பா3�னா4 விள/�	. 

 

தீ%சா�  ஆகாைமதீ%சா�  ஆகாைமதீ%சா�  ஆகாைமதீ%சா�  ஆகாைம    

 

காலமறி த�டைலயா� வளநா3�6 ெகாைலகள. 

            க-ேள காம	 

சாலவ�/ ��நி'ைத ெச?பவ�பா4 ேமவிஅற' 

            தைன>ெச? த6�	 

சீலAைட ேயா�நிைனயா� பைனய�யி ேலயி�'" 

            ெதளி'த ஆவி� 

பா;ைனேய ��#தா</ க-ெள�பா� த-ெள�பா� 

            ப-ெள� பாேர.        87 
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---- 

87. கால	-A�காலA	, ெகாைல Aத;ய ஐ'"	 பLச மாபாதக/களா	. ‘அற	 

ெச?ேவா�, இவ6=- ஒ�=	 பல.	 உைடயவைர அY�த<	 Gடா"’ எ�றப�. 

 

Eதி� தீைமEதி� தீைமEதி� தீைமEதி� தீைம    

 

ைக�ெக3டா ெதா�ெபா�H/ க�டவ��� 

            நைகயா�/ கனேம யி4ைல 

இ�க3டா	 வ�வெத4லா	 லாபA�ேடா 

            கவ=ைகயி ெல��க லாேமா 

தி�ெக3ேட றியகீ�#தி# த�டைலயா� 

            வளநா3�6 சீசீ ெய�ன> 

ெசா�க3டா ென�#த வ���> ெசா�க3டா� 

            V"ெபா4லா> V"தாேன.        88 

--- 

88. இ�க3� - "�ப	, கவ= - Vதா� க�வி, கவ= ைகயி4 எ�#த4 என Aத;4 

வ�வி#" - உைர�க Aத;4 ெசா�க3டா� எ�பத6� Vதா� க�வி எ�=	, 

இர�டாவ" ெசா�க3டா� எ�ப" ெபா�ைள அழி��	 க�வி (ெசா�� - ெபா�, 

அ3டா� - அழி�ப") எ�=	 ெபா�- ெகா-க. அ:வாேற, Aத;4 V" எ�பத6� 

Vதா� க�வி எ�=	 இர�டாவ" V" எ�பத6� த�ைன எ�#தவைற வLசி��	 

வLசைன எ�=	 ெபா�- ெகா-வ. ஒ� ெபய� இ�Aைற வ�வதி4 A�ன" 

எ5வா?, பி�ன" பயனிைல. அ3டா� எ�ப" கர�பா� உ-ளா� எ�பன 

ேபா�ற னகர ஈ= அஃறிைண� ெபய�. 

 

விைனயி� வ9ைமவிைனயி� வ9ைமவிைனயி� வ9ைமவிைனயி� வ9ைம    

 

தனேம.	 �6ற�ம� ��'த�ம� 

            பிரம��ட' த�னி ேல?ம� 

மனேம. மணி�டேன ம'திரA	 

            த'திரA	 ம�'" மாகி 

இனேம.' த�டைலயா� ெதா�ட��� 

            வ'தபிணி ெய4லா' தீ���	 

அDேபாக' ெதாைல'த.ட� சி#தியா	 
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            ேவ=	உள அவிBத' தாேன.        89 

--- 

89. ��ட	 - �ழி, �ள	, மணி - �ளிைக, அDேபாக	 - விைன�பவ�. 

 

மான"ைடைமமான"ைடைமமான"ைடைமமான"ைடைம    

 

கா�அம�/ கவாிஓ� மயி�ப�D	 

            இற��ம" க5ைத� ��ேடா 

மானAட� வாBபவேன மா��ட� 

            �ேயாதனைன மற'தா ��ேடா 

ஆனகLேச� ஒ;Aழ/�' த�டைலயா 

            ேரெசா�ேன� அைர�கா ���� 

ேபான அபிமான	 இனி ஆயிர	 ெபா� 

            ெகா�#தா<	 ெபா�'திடாேத  90 

--- 

90. கா� அம�	 - கா3�ேல வாBகி�ற, கவாி- கவாி மா�, ப�D	 - அழி'தா<	 

ஆ� - ப��க-, அக	ேச� ஒ; - R3ைட வ'" அைடகி�ற ஓைச. 

 

ந#சா�பி� பய�ந#சா�பி� பய�ந#சா�பி� பய�ந#சா�பி� பய�    

 

நிைலேச�	 அதிகவித ரண�Aக 

            "ைரகHட� ேநசமாகி� 

பலநாH ேமயவைர அ�#தவ���� 

            பலD�டா	 பயA மி4ைல 

கைலேச�/ தி/களணி த�டைலயா 

            ேரெசா�ேன� க�ணி6காண 

மைலமீதி ;��பவைர வ'"ப�றி 

            பா?வெத'த வ�ண' தாேன.        91 

 

நிைறவி� ெப�ைமநிைறவி� ெப�ைமநிைறவி� ெப�ைமநிைறவி� ெப�ைம    

 

ெபா=ைம�ட� அறி.ைடயா� இ�'தஇட	 

            விள�ேக6றி ��த ேவ��	 
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ெக�வA-ளா� அக'ைத�ட� இ=மா'" 

            நட'"தைல கீழா RBவா� 

வ=ைமயிD	 ம=ைமயிD/ காணலா	 

            த�டைலயா� வா5நா3�4 

நிைற�டேம தH	பா" �ைற�டேம 

            G#தா� நி6ப தாேம  92 

---- 

92. அவ�க- இ��கி�ற இட#ைத விள�ேக6றி� பா��க ேவ��	 எ�ப" ஒ� 

பழெமாழி. அட�கA-ளவ�க- எ�ப" க�#". வ=ைமயி<	 ம=ைமயி<	 

அவைர� காணலா	 எ�ற�� அஃதாவ" தைலகீழாக# "-ளியத� பயைன 

அDபவி�ப� எ�பதா	. 

 

ந'ேலா� ெச'வ	ந'ேலா� ெச'வ	ந'ேலா� ெச'வ	ந'ேலா� ெச'வ	    

 

ஞாலA= ந4லவ���> ெச4வ	 வ'தா4 

            எ4லவ���	 நாவ ேலா���	 

காலமறி' த�ைமய�ட� ெப�ைமயறி' 

            "தவிெச?" கனேம ெச?வா� 

மாலறியா# த�டைலநீ- ெநறியாேர 

            அவாிட#ேத வ�வா� யா�	 

ஆலமர	 ப5#த.ட� பறைவயி�பா4 

            சீ3ெடவேர அD�� வாேர        93 

-- 

93. யா�	 வ�வா� என மா6றி�ெகா-க. 

 

நாண	 இ�ைமநாண	 இ�ைமநாண	 இ�ைமநாண	 இ�ைம    

 

ேசணில� மதி>சைடயா� த�டைலயா� வளநா3�6 

            சிற'த Iணி6 

காணவ� நாYைடயா� கனAைடயா� அ4லாதா� 

            க�ம ெம4லா	 

ஆணவல	 ெப�ணவல	 ஆ�யG# தவலெமன 

            அைல'" ேகடா	 

நாணமி4லா� G#திய��� நா<தி��	 வாயி4எD	 
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            நட#ைத யாேம.        94 

--- 

94. Iணி6 காணவ�	 நாYைடயா� - நாண#ைதேய ஆபரணமாக� ெகா�டவ�க-. 

கன	 உைடயா�-ெப�ைம �ைடயவராவ�. ஆ� அவல	- ஆணா?� பிற'"	 

பயனி4ைல. ெப� அவல	 - ெப�ணா?� பிற'"	 பயனி4ைல. 

 

அட/கா� ெப���அட/கா� ெப���அட/கா� ெப���அட/கா� ெப���    

 

அ�#தமைன ெதா=	��வா- கணவ�உY	 Aன	 

            உ�பா- அட�க மி4லா- 

க�#தெமாழி ேபசி�வா- சி=தன'ேத �வ-இவைள� 

            கல'" வாBத4 

எ�#தவிைட� ெகா�யாேர த�டைலயா ேரஎவ���	 

            இ�ப மாேமா 

��#தனேம ெகடேவ��� பிடாாிதைன� ெப��ைவ#"� 

            ெகா�ட தாேம.        95 

 

வ$ைமயி� சி$ைமவ$ைமயி� சி$ைமவ$ைமயி� சி$ைமவ$ைமயி� சி$ைம    

 

களி#"வ�L ெச4வ��� வ;ைம��� மி�ய���� 

            கன'தா D�ேடா 

வைள#தமைல ெயDLசிைலயா� த�டைலVB த�	உலக 

            வழ�க	 பாாீ� 

ஒளி#தி�வ� த	மைனயி6 ெப�\ைர� க�டவ�	 

            ஒ�=	 ேபசா� 

இைள#தவ�ெப� \ெர�றா4 எ4லா���	 ம>சினியா 

            இய	� வாேர.        96 

---- 

96. மி�ய� - வ=ைம�ைடயவ�. ‘ெச4வ	 உைடயவ�கள" மைனவியைர� க�டா4 

அவரவ�	 த/க- R3�6�- ஓ� ஒளி�ப�’ எ�பதா	. 

 

பிற� >�ப	 அறியாைமபிற� >�ப	 அறியாைமபிற� >�ப	 அறியாைமபிற� >�ப	 அறியாைம    
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ெநா'தவ�	 பசி#தவ�	 வி�'தின�	 விரகின�	 

            ேநா�- ேளா�	 

த'தம" வ�#தம4லா4 பிற�ைடய வ�#தம" 

            ச6=	 எ�ணா� 

இ'"ல.L சைடயாேர த�டைலயா ேரெசா�ேன� 

            ஈ�ற தாயி� 

அ'தAைல� �#"வ; சவைலமக ேவாகிறி"	 

            அறி'தி டாேத.        97 

---- 

97. விரகின�-VB>சி �ைடயவ�. மக.-பி-ைள. 

 

உ1ள> நீ/காைமஉ1ள> நீ/காைமஉ1ள> நீ/காைமஉ1ள> நீ/காைம    

 

ஆழிெய4லா	 பாலாகி அவனிெய4லா	 அ�னமய 

            மானா4 எ�ன 

Vழவ�	 இரவல���� பசிதீர உ�����	 

            �க'தா� உ�ேடா 

ஏ5ல�	 பணியவ�' த�டைலயா ேரெசா�ேன� 

            எ'த நாH	 

நாழிெந4<� ெகா��ைடைவ வி6றா<	 நி�வாண	 

            நா?��# தாேன.        98 

 

த�தி நிைலத�தி நிைலத�தி நிைலத�தி நிைல    

 

ெகா>ைசயிேல பா<	உ�ேடா G#திய�க- த	மிட#தி6 

            �ண'தா� உ�ேடா 

">சாிட# தறி.�ேடா ">ச� எ/ேக ேபானா<' 

            "ைரயா வாேரா 

ந>சரவ# ெதாைடயாேர த�டைலயா ேரஇ'த 

            நா3ட4 லாம4 

அ>சியிேல ேபானா<	 அக�ைபஅைர� காசத�ேம4 

            ஆ�ெகா- வாேர.        99 

---- 

99. ெகா>ைச-வற3டா�. ">ச�-கீBம�க- அ>சி, ஒ�நா�. 
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இய#ைக மாறாைமஇய#ைக மாறாைமஇய#ைக மாறாைமஇய#ைக மாறாைம    

 

நி#தெம5 7=ந�றி ெச'தா< ெமா�தீ" 

            ேநேர வ'தா4 

அ#தைன�' தீெத�பா� பழிக�ம� கயவ��ண	 

            அக6ற லாேமா 

வி#தகLேச� த�டைலயா� வளநா3�6 சா	ப;3� 

            விள�கி னா<	 

எ#தைனெச? தா<ெம�ன பி#தைள��# த��6ற	 

            இய6ைக யாேம.        100 

----- 

100 பழி க�ம	- பழி�க#த�க ெசய4. கயவ�- கீBம�க-. வி#தக	 - திறைம. 

பி#தைளயி� �6ற	. களி	ேப=த4. 

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

 ற�ேகால.தி� சிற�  ற�ேகால.தி� சிற�  ற�ேகால.தி� சிற�  ற�ேகால.தி� சிற�     

 

இர�க#தா4 உலகாH' த�டைலயாேர 

            சிவேன எ'தநாH	, 

இர�க#தா� �ற�ப3\� எ�றைன�	 இர�கைவ#தீ� 

            இதனா4 எ�ன, 

இர�க#தா� அதிபாவ	 இர�ப"தீெத�றா<	 

            இ�ைமயாேல, 

இர�க�ேபானா <ம அவ� சிற�க�ேபாவ" 

            க�ம	 எ�னலாேம.       (101) 

---- 

இ�ைம - வ�ைம, சிற�க�ேபாவ" - பக3டாம� ேபாவ" 

 

பழெமாழி விள�க	 எ��	 த�டைலயா� சதக	 "#றி#$பழெமாழி விள�க	 எ��	 த�டைலயா� சதக	 "#றி#$பழெமாழி விள�க	 எ��	 த�டைலயா� சதக	 "#றி#$பழெமாழி விள�க	 எ��	 த�டைலயா� சதக	 "#றி#$    

--------------------------------XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX------------------------------------    


