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மேத ராமா.ஜாய நம:
சா கவிக.
கவிக.
வி  ஹி ைஹ தமி ப!த

ம உ.
உ. ேவ.
ேவ. ெர.
ெர. அ ைவய$கா வாமிக ெச&த'ளிய.
ெச&த'ளிய.
அ8சீ*கழிெந<லாசிாியவி1 த2.

க1*ேகாைத ய20வியி =68ழ=2 ப<ெசயி14 க1ம வ#36
க1*ேகாைத ய20ைர" மதணக மதிர தி ல%பி ேனா

மி1*ேகாைத ய20ய3% ழ4>ெமழி# வி#30  ெர2பி ரா-<

தி1*ேகாைத ய20ய தா 0ைனபிைள தமி,ெப1ைம ெதாிதி ?3%
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உசி-ட ரதனைடஇ ம6ைறயபி ைள தமிழா "Aத ெவ%8

ெமசி-ட ரதனத2பி ரதிெகாவ Bஉ*கைளஇ ெமA2ைம காஉ
வசி-ட ரதன ைத* >சி- விள*கியெதா தளி தி- டா%ெபா6
பசி-ட ரதன1ைம கவ,ப ேவேகா பால% றாேன.
-----

ெப$க( ெச)ற காேல- தமி
தமி பிரதம ப!த மா)

தி.
தி. ேகா.
ேகா. நாராயணசாமிபிைள அவக ெச&த'ளிய,
ெச&த'ளிய,

ேநாிைச ெவபா

ஆடாபி ைள தமிைழ யாAதசி ேல68வி தா%
டா ெரழி6ேகாய2 0 ேச-ேரடாC

ந6ைள ேம நகேவ ேகாபால*
க6 தமி,0லவ% கா.

காெபாிய க6பகமா4 க%னி தமிேவத

மாபினைர யாதாி*> மாநல தா% - ேசபர%றா
சாேவ ேகாபால சாமி  ம%னன1
சீேவ ெளனசிறத ேசA.
--------

மா ேச.
ேச. 1 கி2ணநா34 இய6றியைவ.
இய6றியைவ.

அ8சீ*கழிெந<ல<யாசிாிய வி1 த2.

ெபாைறதன*ேகா 1ைற"ெளD2 0விமடைத
யமிசெமன, ெபா3 ந6சீ

1ைறளவி ன< ேதா%றி விசி த%
பாிநித ேமா2ப ேவா4கி

நிைறத1ந6 பரப தி தைழ வள
பரஞான மல ேநய

திைறயணி ெதாைட*>மண மளி வள
பரமப தி* கனிைய F

சாரெமD தி1,பாைவ தி1ெமாழிக
டைமந#கி தாவி 3%ப2
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வாரட னா*ெகாேவா தம*>தவி
மா#0யமி வாவி ேசத

ஆரநைக* ெகா<*>ாி தா தடமி,பி
ைள*கவிைத யாய ?ைல

நாரட% றி1 தியசி ேல6றிெயவ
14களி*க ந#கி னானா#

அாிதம%ற ன<யகலா வகைடேயா
னவன<யா ர%பி னா%ேறா%

விாித0க தமிேவத, ெபா1Gணத
ேமத*ேகா% ெமA த சீ தி

ெதாித  நா"த% றவ,ேபறா4
>மரன1 <கB ெநHச%

0ாிதஞான ெமாB*> ைடேவ
ேகாபால, 0லைம ேயாேன.

-----------

மேத ராமா.ஜாய நம:

 ஆடா பிைள தமி.
தமி.
கா 
மா நிலமா2 ெபாவ>ல* ெகாB2

தல  ெளா1தி1வாA, ெபா3தா ெர%ேற

நாமா 0கபர,ப வி#3 0 

நயதவபி ைள*கவிைத நாG4 கா*க

பாமாற ன1-கில*காA,  வ

பரசமய* >82பைரெவ# பரம ஞான*

ேகாமாென% 8ல>0க 2ைம ெச4ேகா6

ேகாயிலண ெனன தைழ த ெகா6ற ேவேத. (1)

அைவயடக.
அைவயடக.
வாகட, பDவைல* க6றவ* கிய#0ேநாA
வதகா ரணணேத

வ%பிணி தைன*கைளத னவமணி தன*>6ற
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வBவற* கBCெநறிதா%

ேவகடH ெசAபவ* கிய#0ெமA ?#க6ற
விBமிேயா ாிய#0வாணா

Iணாள ைடதவைர வ2மிென% றிைறநிைலைய
ெமAெபற Cண திI-<%

ேபாகம த1தேவ ய10ாித ெல%பவா6
ரண* க#வி"டேன

ெபா60ற* கவிைதெசா6 ெபா1ளி%ப வணிெயா
0ண*>ைற யா60ண*>2

பாகெமா% றறியாத 0லைமேய% ெசா6றி1,
பாைவைய, பா<ய1G2

பாைவைய, 0கபாட# வBவற, பா3 த#
ப<த* கிய#ெப%பேவ. (2.)

ெச2ெபா6 கலத%னி% #ைலெம% ைகயி6
சிறதெம# ல<சி3ைமேயா

ெதள ெதDH)ைவ "ைட*க1ைன *கனி
திரெபAத பாலளாவி

ச2ப தைடத1 திய0னித 0ளியிைல
தளிைகயி6 பவளமைவேபா6

றைழநிற ,பி3, 06ைகேமா ெபAட
த%ைமைய நிக*> ெமாெபா6

>2ப தி னி60ைட ெதBைல* ேகாமள*
ேகாைதJ <*ெகா தா

ேகாத6ற >ரவத 3ய0னித ெசHெசா=ெகாடத% ெசவிகளதனா

32ப* கைமதவி1 ெசவியிDH சிறிெச%
ேறறாத ெவளி8ைட தா

ேயைழேய னறிவ6 8ைர த0% ெசா6றைன"
மினிவ -ெகாடேத. (3)

பழிசின, பரவ#.
அடேகா ள திள4 கதிகேளா ராயிர
த1மணி J-ணா-

மாயிர2 பஃறைல  தி,ப ணாடவி
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யனதென- டலB2

மட3 தி-டசி4 காதன தில>மா
மணிமட ப மிைமேயா

மதரா சலம த தாய திைன*ெகாட
மகரால ய நC

ெதாடரா கிய த நி தரய% தேலா
தி திட ெந14>மளவி6

)6றிய பிர2பினா ெல68ேச னாபதி
ேதா%றல< யிைணபரCஉ2

0டாீ க தடH Jம#3 நா-<DழாA* கா-<ெலழி#+

0 தா மடைதைய, 0கபாட ெலBகட6
0வனெம4 >தைழயேவ. (4)

தி1ஞான  திைர தாி தைக தாமைர
ெசபக சடேகாபைன

தி<ம* கவிராஜ ப<த, பாவல
தி1 த2பி ராைனெயைன"2

ெப1மா நில த<ைம ெகாடாைன மரகவி
ேபாி%ப றவB 2

ெப1மாைன யனவரத மறவா பரCஉ2
ெப1நீ 1வ-ெட ேத

ய1மா மணி*>ல ெதாப)2 ெபா%ெகாழி
தரவHெசA ெபா%னியா68

ளத ைத "-ெகா 0னிதனா கியேகாயி
லணென% Dதைகைமசா#

>1ஞான த#வைன, பரCெம% னாவி%%
><ெகாட வி#30 *

ேகாைதைய, பரCபி ைள*கவிைத காைதயா6
ேகாதி%றி ெமாழிவத6ேக. (5)

பாட6 )120த ணறC கி2
ப)ழா யாைனநீ,

ப<ச4 கிட தாைன ளாி தட தாைன
பக1 திட தாைனம#

லாட6 பத தாைன விமைல* கித தாைன
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யHச* கர தாைனL%

றHச* கர தாைன நாைல4கர தாைன
ையயி1 சிர தாைனெயA

ேதாட ரதாைன "லக2 0ரதாைன
"பநிடத .-ப தினா

ேலாரா யிர2பாட ேலாதாணேத
"ைர தாைன மதியகேதாA

மாட தி1*>1ைக Mராைன வHசாிட2
வாராைன ய%பத2பா#

வதாைன ந6காாி ததாைன ெநHசேம
மறவா வா தன%ேற. (6)

0B+6 றி1*>ைல மலம4ைக ெகாBநைன,
0கெபாAைக த%Lவெத%

0ைவதி1 வHசிமழி ைசயினதிப பாகவத
ெபா%ன< ளிபாண

ெனB+6 றி1*ைக தா டகமட6 றி1ெமாழி
யிைச த0க ழா3நாட

ென%Dெமா% பதி%மெபா% ன<கைள, ேபா68உ
மிளநிலா CBதிறா3%

ெமB+6 றி1*>ம மைடதிற ெதாB>நதி
ேவைலேபா# விரவி"கG2

ெவ<ைர, ெபா%னி" ளர4கைன, ேபா6றா
Iணா கழி தசிறிேயா

ெதாB+68 வ%றன ெச%னிேம% மிதிெதாட
ெதாடேன% வி#30 

ேதாைகைய, பரCபி ைள*கவிைத  தமிக
ெடா#0வியி% ேம6றைழயேவ. (7)

நதிைவ த ச<ல தி% மதிைவ  மாடரா
நைவ  ைவ தேபா

னைறைவ த 2ைபெயா1 சிைறைவ  ேநாAைவ த
நHச ைத வாAைவ ததா#

விதிைவ த தாகெமா கைறைவ த கட த%
ேவ#ைவ த கணிைய த%

ெமAைவ த வ%றட* ைகைவ த வ%றைலைய
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விழைவ த த#வனாம

திைவ த தமிமைற, ப-ேடாைல நாIற
ெசாலெவBதி ைவ நமனா

ெதாகைவ த ெந-ேடாைல ைய*கிழிய ைவ த%ப
ேசாதிI ெடAதவிேணா

மதிைவ த மாநிதி விள4>ேகா Nவத
மரகவிைய, ேபா68உ2

ம#3நா- <Dவி#3 0  மடைதைய
வB ெம% கவிதைழயேவ. (8)

எந%றி ெகாடா= மந%றி ெகாடவ
ாிய68ைக2 மா8லக

தினி= மலம4ைக ெகாBநேன பரென%
றி1-ட8 தி1பைசயற

ெசAந%றி ெகாடத6 ெகதிாி#ைல யா#ெவெணA
தி1<" டவென%பதி6

சிைத"- 0*க>1 +ந2பி ெயனெவன
தி1நாவி னதL82

ெமAநி%8 0ளகி ேராமH சி3 பய
விழிகணீ ர1விெபாழி"2

ெவெணAேபா =ள4 >ைழ"யி ரானத
ெவள  ளாயB

மந%றி ைக2மா ெறன,பரC மரகவி
ய<யிைணக ேளபரCஉ2

அகிலமா தாெவD4 ேகாைதைய, 0கபாட
லகிலெம4 >தைழயேவ. (9)

ஒ1நா% மைற*க6 பக திெனா கனிெய%D
பநிடத மரநதிவா

C6றி தி1வாAெமா ழி,பேயா ததியிட
ேதாராயி ர2பாடலா2

ெப1வாC ெப6றதிைர ெபா4கெவா1 ப தினிைர
ெப68ள >டைதயதா6

ேபாி%ப ெமAத=2 Iரநா ராயண%
ேபர1ளி ேனைனயனC4

>1கா 0ாி,பரம >1>ேலா தமைனவ
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ேகாNர DைரெசA?=-

ெகாைர தியான தி ெனைண நாளின*
>ழகனா ெலAதியதD

ெபா1வாAைம யதிைன, 0லவ* களி ல>
0கழவ1 நாதனிக

ெபா%ன< வண4>உ2 0  மடைதைய,
0கBெம% கவிதைழயேவ. (10)

ப1மா மணி*கிாீ டேசாதி யாதி,
பர,பிரம வாCதைழவா%

பாாிேலா ைரவரா மவ1ண2 பிகLவ
பாதார விதமலைர*

க1மா கி6>ல தவேசாைல மைலநி%ற
கணைன வண4கிIB4

க4>36 ைகவிள* ேகதிேய %ெச%8
க1ைணைய* கா-த%ைம

தி1மாைல யாடா ெனD2பரம ேதசிக%
றி1வ<, ேபாைதவாவா

தி1வர4 க தைரய சரணா20 ய ைதெய%
ெச%னியி6 J<ேன%ேற

ம1மாைல J<*ெகா  தெப ணரசிதைன
வடமி, 0லவ0கB

ம#3நா- <Dவி#3 0  மடைதைய
வB ெம% கவிதைழயேவ. (11)

அடதி1 வாA,பா< யாயத1 ம4ைகமா
ரவனி0க வி#30 

ரதD வா ம4ைகமா ராகந, பி%ைனதா
னாெம%ப ைமயாக*

ெகாடேதா >றியிெனா வடெப14 ேகாயிலா
ேகாயில நதேகாப%

>லவி" மகிெகா<1 மாளிைகய தாக*
>றி ததி6 0டாீக*

கயி=2 வடெப14 ேகாயிலா தனத1காதனா கCமன -

க1தியிைட ெமாழி"மிைட நைட"மிைட "ைடயிெனா

10

ைக*ெகா க1ைண+ர

ெத<ைரவ ளாக  ம#3நா- வ1
தி1,பாைவ பா<னாதH

ெச2ெபாெனா கிகிணி சரணார விதெம%
ெச%னியி6 J<ேனேன. (12)

ேவ8.
சி4க* >1ைள ெயனசி8வ

தி1% றி3%க- டவேபாதி6

றி1* >ள ெத <ைர*கைர"சிதறி, 0ளின4 கடதசிைன

ச4க திரI திைய*கட

சலதா ைரைய"4 கடயி த

தரள திரளி6 றவழழ

தாளி =ைர,ப வ1திட=2

ம4ைக, ப1வ தினெர 

மணி*கா தளி%ெம# ல<வ1<

மைழ*க க=நீ ாிைன ைட 

மழைல* கனிவா யிைனேமா

ெகா4ைக ைண*ேக யைண தத4

ெகா தி% 08ெச தமி,0ைவ*

ேகாைத தி1வி4 ெகனள தி6

><ெகாடத6ெக% ெசா#ேவேன. (13)

ேவ8.
நHசாA, பB தப< வ திரா வணைனத
னாளி#ெவ% றி%8ேபாAநீ

நாைளவா ெவ%8% பிரணிய% றனதா
நயதவ சிரCடைலேய

பHசாA, பB தேதா 1டலெமன Cகிாினி6
பகிெசA தவ6றிDடேன

பHசவ சகாயனா கியவர4 க%த6
பாாிைல வைரெயAவா%

மHசாA, பB தெம% )ாி>ழ6 பிைற.த#

11

வைள தவி6 01வெமாளிேதாA

வாளி" க-கமல மதிக தளவ நைக
மழைலெமாழி ையவயதி6

பிHசாA, பB தெப ணதந6 கனியிைன,
பிைள* கவி,பாடலா6

ெப1நில ேத திேய சததH சிைத"ேபாி%ப ெமAதிேனேன. (14)

----------

 ஆடா பிைள தமி - 7
1-வ கா  ப'வ.
ப'வ.

சீெகாட ெவ<ைர, பாலாழி "ணி%8
சீதர% பணிவிைடயினா6

றி1ம#3 நா-<D- ழாA* கா-<Dசீவி#3 0 ெரன,

ேபெகாட ேபாி%ப I-<%மைற யவபிரா%
ெப6றெத ளெதனவ12

ெபணரசி ைய*கா*க Lதட டக,
பிரமக6 பாத 

நீெகாட வா8ண தா3ள தளிாி%ேம
னிைலெப8 ப)4>ழவியாA

ெநநாள க தி-ட ப#=யிைர விைனவழி
நி8 த, ெபய 2வனச

தாெகாட தி1Cதி மவிலய ைன தத
தாைதவா# வைள தநீ

தர4கெமா ெடறிெத% னர4க தராவைண
ச*ரா "த*கடCேள. (1)

ேவ8.
தகப தளிேர தளி தா6ற#சா

த1ணமல ரவிகா ழகி6ேகா-ெடாேட

தரணி0ைத யி1Q தரசீ,பேதா

தவளB மதிமா னிைள,பா6றிவா

ழக>வ Bகாைல யி6R*கமா

12

ய1விநிைர ெசாாிதாைர "6ேறா-டமா

மதநதி நைறயாழி யி6ேற*கறா

வரவவட மைலவாண ைன,ேபா68வா2

மகரெமா திமிேபா ெபார*ேகா-)றா

ம8கிெயாB >பேயாத தி*ேக6றமா2

வாிைசய ழாA மல*கா-ேள

ம1விெயா1 தி1மா ெதன ேத6றேம

0க=மைற யவ பதி*ேக6றேதா

0த#விெயன வ1கா ரண ேதா6றேம

0வனB வமா சற,ேபா6றவா

0ைவநக வ1ேகாைத ைய*கா*கேவ. (2)

ேவ8.
)ழி*>4 கரட மத*க=ழி )வ-* கவ-, பிைற*ேகா-

4> ட*> விB0ைர ைள*ைக வைள*கா* கட6கனைல*

ெகாழி*> த8க- >ழிசி8க- >%ேறா தியL ைர*>தC4

>ணேம 1ெவDH ேசாைலமைல* >ழக ரழக ர1கா*க

கழி*> டகெத <ைர தி1,பா6 கட= மட=- டளிநறவ4

களி * >ளி  )12பிைற*>4 கமலா லயH சேவதேய

ெமாழி*> மட4கா, பழ2பதி" தனா- 0  ராயெதன

2ைம, 0வன2 0க0    நைக,ெப ணதிைன. (3)

ேவ8.
)ட   தைல* கவப ெந-<ைல
J3கா பா3யாகி

ெதா#ைலநா% கனி-ட சாப தி னாண
ெதாடதவா ப தைடேத

யிடட நி%றிர, பிைனெயாழி த1ெகன
விரதிட விர,பிைன தீ

தினிதம தாென%D2 வடெப14 ேகாயிலா
ெர%82 0ர*கநீல*

கட#Jத ம<ணி நில திD- +டனக
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காவல% பரைன"ணவா%

க-ெபா6 கிழிய8 ேதா4>மைற யவபிரா%
களி+ர வாடக,ெபா%

மட#Jத கமலமா ளிைகயி6 சிறதெதன
வடமி தைழ த0 

ம#3நா- <Dவத வ#3நா- Hசி8
ம14>6 ெப1தி1ைவேய. (4)

தாதளவி நறவறா, பாிமள ெதாெசSவி
சா தணிைலயவாகி

சHசாீ கHசH சாி*>% ப1ேணா
தய தினி6 றைளயவிBம,

ேபாதளவி லாதந8 மலெகாA தாைதைக
0ைன0னித மாைலJ<,

0ாி>ழ% மண ெதா மளி ததி1 மகைளெய,
ெபாBதிD4 கா*கவைள*

காதளவி DHெச%ற Cகணா த0ன#
கலதாட வ>மளவி6

கதிைல க-ட1ண மணிெவயி= நி தில*
கா>லா நிலCநிமிர

சீதள* கமலைக யவிBந பக3DH
ேசதா2ப% >ளமல1

தி1*> ள,0ைவ நகவாழ வாCபயி#
ெசடல4 காரன1ேள. (5)

ேவ8.
ெபாறி*கி4 கழ> 0ர,பெதா1

ெபாறியா2 0வன தவநா-ட2

0ைத*> மி1ளி% பிழ2பிைனேய

0ற4கா ண1ேணா தயெமனேவ

ெயறி*>4 கிரண மC3கவி

திதHெசA யைணயா தி1ெநமா6

ேக6ற ெமனலா மணிவிள*கா

ேமத# 0ர*க வாியற#ேபா

ெனறி*>4 க1ெம% >ழ6பிைறேபா
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னிழ#வா த3 திரசாப

நீல, 01வ* க14>வைள

ெந4க- கமலா னன>ள4

>றி*>2 0ளக* களபைல*

ெகா<ேபா6 )14>2 பி<ம14>6

ேகாைத தி1ைவ தமி,0ைவ*

ெகாB4ேகா மள,ெபா6 ெகா2பிைனேய. (6)

ேவ8.
ம#3மா மயி#ெப6ற வி#3"4 கடD
மாேவ-ைட யாகா-

வ%8ைண த2பிைய, 03ெகா#ல ேநா"6ற
மறவன6 8யி%க தாA*

>#ைலய தாம த ெனAதிேய நி%னிள4
>மரD* >யிரளி,ப%

ேகாயி34 க1ெக%8 நிதிய1ள வடெப14
ேகாயி%த 3யவைம ேத

ய#3ய4 கமைலநா யகDட% 0 1
ளதண தைம*ெகாணேத

யகரம தாபி த காரண ேதா68வா
னவெரா தனெபயரா#

வி#30 ெரன, 0கெப6ற தி1நக1
விமைலைய* கா*கெவBதா

ேவதெமா1 நா%ைக"H சிைறெகா ெபாைறெகாட
வி தக, 0ளரசேன. (7)

ஒ1ைல )ரதபா ெலா10ைட >ழ*க%8
வாA மாறதேல

ெவா1>ட நிைர ம6 ெறா1>ட மளி*>%
08ெப6ற ைல"*கபா

ல1மணி தி1மாட Iதியி6 பாலாழி
யளவினி# வைள,பேதA*>

மாயபா <ெச#வ 0  பிறதெப
ணரசிைய* கா*கெகா6ற*

>1>ல திD ?68வ ெரன*ெகா4
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+681 ெவ ததைனயா

>3சபதி த%பதி 0க,ேப ரற4க><
ெகாடெச4 ேகானடா தி

த1ம%த லவபழ2 பதியாள நபக6
ற%ைனந ளிரவதாக

தரணிைய மைற L தடெவளி கெதா
ச*ரா"த* கடCேள. (8)

ேவ8.
Bமதி யதD ணிலCட ன

திசி8 பிைண"2 ேபா6ெபா3

கெமD மதD 8வ= மழைல

ெமாழி"ட% விழி"4 ேகா-<ய

வBவ8 வவி% மிைசயி1 தDC2
வளமி> பிைற"4 +-<ய

மைழெயன வில> 01வ .த=
மலம3 >ழ= தீ-<ய

பBத8 ப<வ டனிைம யவக
பணிதி1 C1வ4 கா-<ய

பழமைற பரC2 0ைவ" ெளம

பழவிைன ெயாழிந பா-<ைய

ெயBதிைர ம8கி யெதB பரைவ

யிDவைர யBவ ேதா6றிய

விரவி" மதி" டனி1 0ைடய

மிரெவா பக=4 கா*கேவ. (9)

ேவ8.
காைலயி6 சததள* கிரணெவா டாமைர*
கைலம4ைக க-சியி6

கயிைலய4 கிாி"ளா% வாமபா க தி=ைம
கதிரவ% >டகட#0>

மாைலயி6 >3சபதி யயிராணி யாம தி#
வாிசிைல மடைத"டேன

ைவகைறயி 3%னிைச மடைதெய% ேறாைரவ
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ைவக=4கா*க விைமேயா

ேசாைலயி6 காமவ <னர= நறவறா
ணம#> பாிமள,ைப

ளவந6 றாAெப6ற ேதென%ன வத
ளி ெதB தர4கந%பா#

ேவைலைய, 0றமி- ம#3வள நாபயி#
வி#30 1Gைற02

விசி த%ெப6ற ெபா6ெறா< ெயன,0வி
விள20ெமா1 தி1மகேளேய. (10)

ம%Dமா கழியாதி ையதினி6 0ளாதி
வாAதெவ# T8ப தி%

ம6றநா யகன2ப ர தினி6 கால ைத
மாைலமக ளிைரேய திேய

யி%னனெச யி%னனெச ெய%ைகவா ெவAேம
ெலழி3யி% னனெசAதைடதா%

யாமி% றாெம%ைக ெபகளீ ைரவைர
ெயB,0த லவ6றிேனா2

பி%ைனைய ெயB,0 த%L%றி% ற,
ெபலப ர னிைறதைததாA

ெப1வாயி# ேகாயி#கா வலவேர6 ற4கணி6
ேப8>ண ெமBெக%மாாி

ெசா%னத% றாதிேய ழாசிச4 காதிெபாைற
ெதாைர தி1,பாைவைய

ெசா#=வ  திெயA வெர%ற ேகாைதைய
)1திெய% 84கா*கேவ. (11)

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

2-வ ெச$கீைர ப'வ

வாி"B ைவயினத Gைடயின% விைடயின% மாைம ப4காள%
மதிநதி யிதழிெயா ட8கைட சைடமிைச வாC8 க4காள

ெனாிவிழி .த3ன னிரவிைன ெயாழிெயன Iனம ைடேதா

மிரவிைன ெயா1ெநா< யிDெளாழி க1ைணய% யாவ1 ம%பா*க

காிெசால Cதவிய தனித =ல>யி காவல ன%பான

கடCள ரதிபதி ெயனமன தினி=8 காதல ட4காம

லாிசாி ெயDைர யினமகி தரவினி தாக ெச4கீைர
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யளிெசறி மமகி ழணிபவ தி1மக ளாக ெச4கீைர. (1)
வய3ைட "ழவக மழவிைட ெயாபைட வாளிD BHசா3#

வாிவைள யிைளயாி னரவெமா டDழ வாைளெவ 1ேடா<,

0ய#ப< ெபாழி3ைட கய=ட DகG0 விாி தேடற#

ெபாறியளி சிைனெதா8 மிைழநற Cடனிழி ச= ட%+<

யிய3ைச நடநவி ெலா3ச மைறெயா3 ேயBட ெனா%றா>

ெமழி%ம3 0ைவ" Gல>யி தைழதர ேவவ1 ந4காயி4

கய%த 3ய3ைம யவமகி தரவினி தாக ெச4கீைர

அளிெசறி மமகி ழணிபவ தி1மக ளாக ெச4கீைர. (2)

ேவ8.

J<, 0ாி>ழ# ேகா< திெதாைட ெசா6றமி மா3ைகந6

)டவி பஃறைல யரவைண யிைணவிழி யி#பயி# 0கழாய

பா< ெச#வ0 ைனதிட வ1ம3 ப-டபி ரா%மகளாA,
பH)ர மிதள மலகாி பயிரவி பவ ராளிதின4

+<* +<, ேபைடெயா டாயிர ேகா<) 120ள14

>வைள தடெமா ெசபக மணம3 ெகா தா 0 1

ளா<, ர தினி#வ1 தி1ேவ யாக ெச4கீைர

யழகD ம,பD மி%0ற ந0ட னாக ெச4கீைர. (3)

வாவா ாிழி>ல மாயிD மழ>8 வ<வில ராெமனிD

மதிெயா1 ச6றில ராயிD2 வைமைய மனதி= றாெரனிD2

பாவாA ெகா>ல பதிேய மதனா ப<த ப<தக6

பகத1 ேவெயன வதிம ர*கவி பா<" மவபி%ேபாA

தாவா சகட D<* >ழ#பவ த2ெமா +டாேத

தமதி1 தா0க ெச#வ ெமம*>* தல க ெதைமயா

ளாவா தி1மக ளாேர ய%0ட னாக ெச4கீைர

ய<கD ம,பD மி%0ற ந0ட னாக ெச4கீைர. (4)

ேவ8.
க1கி6 கண.ைழ திமிெபாழி லர4கதா*
கத3யி1 0ைட"நி6ப*

கதிவிாி ெதBகி6 ெகா<பட ெததிெரதி
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கலபி% னியக6ைறதா

தி1க திD2ெவளி யைட,பைத தளிF
ெரழி%மHைஞ பி%பகவவ

திCத யHெசAய ெவா1மHைஞ வைளரல
ெவகின தி% %னராட#

ெபா1க ெதழினிநீ தாடலா சாDட%
ேபாதேதா ாியமகெளா2

ெபா%விள* ெகழழவி ர-டநா டகவனிைத
பதி னாடேலA*>

தி1க ைறயர4 க ததி னதேம
ெச4கீைர யா<ய1ேள. (5)

எ6றிய தர4க, பேயாததி* >ணதி*கி
ேலமமா# வைரயினனிக

தி<ய வி1-பிழ2 ெபறிதர ெவயி6பிழ2
ெபறிகதி ெவ,பேவநீ

வ6ற36 பாியைற பிளலைவ னமரா
மர நிைர தளி ெம%

ம#கிநற ெவாBகெவ கி#கமH J6ெகா
வா0ன# கவி*கவிக#+

ெகா6றவ% ேகா-03* >1ைளயா% ைல"ண*
ேகா*>ழ* க%8Bைவ*

>விைல, பா=ண* கண%வாA ைவ தேவA4
>ழ3ைச* கிைணயிெத%ன

சி6றிைட, ெப1ைல, ைவமா >ைழதர
ெச4கீைர யா<ய1ேள

ெசHெசா6 றி1,பாைவ பா< த12பாைவ
ெச4கீைர யா<ய1ேள. (6)

காDலா #ைலயி6 >#ைலைய ழனிபயி#
கழனியி6 கமலெமைனநீ

கா-<னா- <னிெலா,ப த%8ெபா6 0ைடயெபா6
க%னிைய, ெப6றளி ேத%

ஞான ரணமாய னவயவ4 க->வைம
நா-டமணி வடமாயிேன

னாென%8 நீ"வைம மணிமாைல யாகி"2
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நளினிைய, ெப6றிலாயா

லானதா ெலனவவ மதி ததா யிைனெவ8
ததர2 IெறAதேவ

யாயபா <ெச#வ வி#30 ரதD
ளகிலம% Dயிதைழ,பா%

ேறனறா, பாிமள ளப தி த நீ
ெச4கீைர யா<ய1ேள

ெசHெசா6 றி1,பாைவ பா< த12பாைவ
ெச4கீைர யா<ய1ேள. (7)

நிைறெகாட மனதி=8 ெபாைறெகாட த4க
ணிைலெகாட ெபாறிையதி%வா

ெசறிெகாட 0லைன >றிெகா டட*>வைத
நியமம ெகாடட*>

ைறெகாட ெதாடத2 பைறெகாட ெகாட#>8
ய#ெகாட மதியிைன த%

<ெகாட ேசாைலமைல ><ெகா <ட4ெகாட
த#வ% றிட4ெகாடநா%

மைறெகாட சிைறெகா ர4ெகாட 0ளரச%
மதிெகா திெகாடதா#

வாகன4 ெகாடமா% ேமாகன4 ெகாட1
வள4ெகா >ைழ"மதிைய

திைறெகாட வாத6 பிைறெகாட ெபணரசி
ெச4கீைர யா<ய1ேள

ெசHெசா6 றி1,பாைவ பா< த12பாைவ
ெச4கீைர யா<ய1ேள. (8)

ேபாரா சமைனயி ேனரா வாநிற,
0ணீ1 ளாடைனயி%

0றமா வா1ள Lசலா டCட6
0ளாட# காணாதெவH

Jராட# ெவ%றவ, ேபராட# ேவ3ைன
ைறயா ெகைடயிைணைய

ைணயா மHசன ேசறா கணிஞ
ைணவெரா2 விைளயாெமA

ேவராட ெலாழியந% னீரா< ேயகவவ
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ெம%னைட" நி%னைட"ேம

ேவற#ல வாெம%8 ேசவU <யெபைடயி%
ெம#ல<யி% Iண தி

சீரா தி1*> ள,0ைவ யபிராைம
ெச4கீைர யா<ய1ேள

ெசHெசா6 றி1,பாைவ பா< த12பாைவ
ெச4கீைர யா<ய1ேள. (9)

பாச தைழ,பவி1 விைனதைழ ேதசனன
பத தைழ தசிறிேயா

பைழயேப ாி%ப தைழ தI ெடAத,
பரா4>ச ெனன தைழ ேத

வாச தைழ மக ரத தைழ நைற
வழியைக யவிெசSவிேபா#

வாடவா ட,பாிம ளதைழ ெதாளிதைழ"
மகிமாைல 0ைனமாபினா

ேனச தைழ ததி1 மகளாகி ேயக60
நிைலதைழ த1டைழ ேத

நிைறதைழ  தம, ெபாைறதைழ ,பரம
ஞான தைழ நீ

ேதச தைழ திட தைழதமி, 0ைவயாA
ெச4கீைர யா<ய1ேள

ெசHெசா6 றி1,பாைவ பா< த12பாைவ
ெச4கீைர யா<ய1ேள. (10)

ெப1மக ெளன தவள மலமாளி ைக*>ாிைம
ெப6றகைல மகளிமயமா2

ேபெகாட ேகாதட ேவதட மி%0ற,
ெப6றமைல மகட*கி,

ெபா1மக ெளன த>H சிைலமக ளிைச திற2
0க=நிைல மகணா#வ12

0கழவ1 தைலமக ெளன தைழ ேத0னித
ேபா68தி1 வாமாப1*

ெகா1மக ெளன தவ2 ெபாிைடய ந4ைகதி1
Cதர தி D-><0>

லகி#வ பநிடத ேமாதா ணதமி
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BைரெசAத >1ைகமாற%

தி1மக ெளன தமி, 0ைவவ1 ெபணரசி
ெச4கீைர யா<ய1ேள

ெசHெசா6 றி1,பாைவ பா< த12பாைவ
ெச4கீைர யா<ய1ேள. (11)

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

3-வ தால ப'வ.
ப'வ.

பிற4> தவள* கைற*கவ-, பிைற*ேகா ழ*க* >ளி8திைர,

ெப1நீ ாிைனெமா ெடBப1வ, ேபவாA* க1வி கி#பிளி6றி

"ற4> மக*கா ழகி6ெபா2ப 1லைவ, பிைற*ேகா- ைட"ழ*க
Cல,பி# களிவ <ைழ தவிறா =*க நறவ டன4

கற4> 0ன=- கலதபல கவி%ேச தி1* >ள திெனா4

காம தி1* >ளளதா6 காத6 8ைணயி# லற தினந#

லற4க டவவா 0ைவயி6ெப ணேத தாேலா தாேலேலா

அர4க தத2 வி12பியெப ணேத தாேலா தாேலேலா. (1)

வ6றா* கரட மத*க=ழி வழிய* கைட*க ணினி#வடைவ

வழி ெபாழி 0ற4கா-ட மற4கா- நமா பிைன"Bத

6றா, பிைற*கி2 0ாி*ேகா- ட*> தட*ைக வய*களி6ைற

ழவ ைண ேதா 0ைட ட*கி ழ*கி "ழ*கி "யிப1கி,

06றா டரவி6 பிணி தி< , ெபா1ம# லைர*ெகா% 8ல,பி3க#

0ாிமா ல%ெபா% <"ைத த ெபா6றா- க6றா நிைரேமA த

சி6றா யைன*கா த3 த1சி6 றிைட,ெப ணேத தாேலேலா

சிைறவ <மி ளவளி த ேதேன தாேலா தாேலேலா. (2)

ேவ8.
ெசதா மைரேயா ைட"ணி% றயேல திட+ 0ளி ன தாA

திடைப4 ககி6 பட12 பவள ெச*க* ெகா<தான*

ெகாதா க>2 பாினி% றி2ப* ெகாBெகா2 பாIழ*

ெகா<யி6 பிைற*ேகா ழெந* கத4 >திெகா ெடBசா#பா%

மதா கினிI சைடயா னிமவா% மகேளா டெலா%றா2

வைகெப6 8ைற"4 கயிைல* கிாியாA மேணா விேணாெர

சதா டவிJ 0ைவ, பதியாA தாேலா தாேலேலா
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சரத தி1ேவ பரத வேம தாேலா தாேலேலா. (3)
உரேம வியெவ% ெபாேதா# ேபாV Dடைல திடெம%ேற
"< பைட , ப<* கிைரயி- 8தி "றாமாயா

0ரமா னதD- ><0* கவைர, 0ற2வி- 8தி"82

தல மாதவ தைமவழி ப-, ெபா1Gைர க6றவராA

திரமா கியேப ாி%பம ெதAத ெசதமி ேத0ைவ

தி1மா நக1- ><ெகா ைறநி% றி1வ< களிெல%8H

சரணா கதிெய% றைடவா ரேத தாேலா தாேலேலா

சரத தி1ேவ பரத வேம தாேலா தாேலேலா. (4)

ப4ேக 1கெனா ெகாதா >ழ=ைம ப4கா ெனDமவைர,

ப6றி )ழ#I .மதி1 பைசயி6 பைசயிேல ெய2ெப1மா

ென4ேக சவைன தி1Cைட ய<கைள ேய மி னிேவேப
ாி%ப த1ெமன Iெரா% ப மியிD திக2ைம

ெச4ேகா லதைன நடா திய ேயாகீ திரெனன வளெப2மா%

றிைரதவ ெபா%னி* ேகாயி3 லண% தி1Cள மகிழவ1

த4காA த4காA தண ளவ1 ண4காA தாேலேலா

சரத தி1ேவ பரத வேம தாேலா தாேலேலா. (5)

விதிைய, ெப8கா ரணD* கிைணயா விமைல* கிைணயாயா

விழ36 )ழ#I நதிக- கிைறயா2 விரைச ைறேம#வா

பதியி6 கிைணயா ெயா1ெபா6 பதிநீ பகத6 >ளதாேமா
பதிைய, ப)பா செமா6 றிI பதி"- 0>Iரா

மதிெக- ழ#I மதிைய த1நா% மைறக6 றறிFரா#

வBவ ைதவிQ ெரD தமாமா மதிெப6 றவராAவா

ததிய* >யிேர 0ைவ, பதியாA தாேலா தாேலேலா

சரத தி1ேவ பரத வேம தாேலா தாேலேலா. (6)

அமெசா6 ெபா1ைள யணிெப6 8ளதா யைடவி6 பலபாவா
யைவயி6 பலபா வின6 றனவா மகல* கவிதாேனா

கமாி6 கவிழா லக ெதைமயா க1ைண* கடலாAவா

க1ள* ெகா<வா கனைன றேவா கனிைய, 0கேகாமா

ெனமக- கிைறயா2 வ>ள, ெப1மா னிய#ைப, 0கநாவா

ாியைல ெதளிவா ாிைசைய ெதளிவா ாிைறைய ெதளிவாரா
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தமைர, ெபறவா 0ைவ, பதியாA தாேலா தாேலேலா
சரத தி1ேவ பரத வேம தாேலா தாேலேலா. (7)

கண% க1ணா கரென மா#ெச* கமல தலேபா=4

கைக கா#ெச4 கனிவா யினன* கமல திைலேபா=2

வணH ெசறிேம னியெனன ேவதி1 வாAமல பாட3னா#
வா த3 ன*கம ல2பா 2ெப1 மாெனன வா>1+

ரண3 ெனா1தி1 மகேள ேகாயி3 லண6 ெகா1த4கா

ய<யவ வாCற வ1ந4 காAக6 றவ0க ெத%0ைவ

தண ளெவD ந6றாA ெப6றாA தாேலா தாேலேலா
சரத தி1ேவ பரத வேம தாேலா தாேலேலா. (8)

வளைம தைழ தவ னிளைம தன*கிைச வ<ெவா1 வ*கிைலயாA
வதன மத6கிைண ம8வ8 சி திர மதியெம ன தைகசா

லளக மத6கிைண 0யல ெதன தவ மைவெபற ைவ தேபா

லழ> ெபற,ெபா3 திலக .த6கிைண யவிபிைற கசணிவா

களப ைல*கிைண கமல ைக ைண கய#க விழி*கிைணயா4
கட3 Dதி ெதB மத ெமாழி*கிைண கதிநைக ெயா,பேவ

தளவ ெமன தவ மைவெபற ைவ தாA தாேலா தாேலேலா

சமைற ைய ெதாி 0ைவ" G தமி தாேலா தாேலேலா. (9)

அைளெசறி வைளதவ கட#ெகB திட#வைள யெதB மதிDவா
ழரவைண விழியி லதி1 நதி" ளர4க தெதனேவ

ைளமதி நதிபதி ச<3" ளாி" த#வD ம<ெதாழவா

த31 0யவைர யிDமி1 ெசவியிD Bகிய ெதாைடெயனலாA*

கிைளெயா கிைளகளி யளிநைற ெதாியில கிாிேய பிலகாிைக*
கிைளயி தளைந வளைழ ேதசா* கிாி> சாிபாட

தைளயவி ந8மல மாளிைக த1வாA தாேலா தாேலேலா

ச4க தமிமா 3ைகய பா< த1வாA தாேலேலா. (10)

ேவ8.

விBமி ெதனெவB தாிய மைறெமாழி விதிைய மதி0ண நிைறயி னிைறநிைல விரத டDண சரத ெனDமய% வானாடாவா% வாேனாரா#

விB 0ைரயி1 பைக மைகயி% விைடய 03யத Gைடய நதிமதி விரவ வரவணி ச<ல வ<)ட ேவேலாேசேலா வாேளா+
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விழிக ெளDைம யைமெயா டைமதைழ ெவளிய மைலகைள களிய னிடெசய ெவ1வி யிடகைள கைளக ெணவெரன வாராAவாேனா சாவாராA

விைசய ெவBபாி யிரத நடவிய ெவயி= மி1க< யத கிரணD2 –
ெவளியி# வல2வ1 சிகர வடவைர மீேதேபாயா ராAவாரா

யிB> மிணநிண திர ெமாBகி" மிரC பக%மிளி ப1தி வைளவல –
மிடம றவாி யமளி யத%மிைச ேயறாேவேறா ராேததா

ெனைம"2 வழிய< ைமெகாG ெமா1தி1 வி1ைக ெயா1பத மிள> நிலமக –
ளி1ைக ெயா1பத2 வ1ட விழியி# மாயாமாயா தாதாேவ

யிைறவ நினத< யிைணக சரெணன விமிB ெமறிதிைர யத Cததியி –
ெனளிதி% ைறயிட வபய ம1ளிய ேதவாIேர பாேராதா

ழினிய தசரத% மதைல ெயனவி1 மகG மிைறவD மிதய மகிதர –
விைளய வைளயகி )தாி சனமைவ தாேமயானா நீJபா

1Bத வலம1 சனக% மகGட Dசித மைனயற மதனி# வளCழி "ைரெசA விைனமர Cாிெயா டக3ய காேடநாடாA வாவாரா

"ைற" மளவினி 3ைறவி பிாித= மDம Dறெவா கவிக ளரசன றC தவ3 னரைல யைணெசA காலாேளாேட ேமலாளா

"லக நலற நி1த >லமற Cயிாி ெனா1கைண "தவி விைனயற –
Cணெவா ட=யி ெரா1வ ெரனநிக மாேதாேட ேதமீதா

"ாிய தி1நக ம1வி நவமணி மC3 பரதன வைக ெயா0ைன –
ெயா1வ ர1கைம யி1வ ெரDமவ ேராேடயாறா டாIவா

0Bகி% Bகிய களப 21கமத 0ளக ைலகி லளக வனிைதய

0ளின மிைசயி கைலக ளCெகா ேபானாரானா ேநாேயா+

0ய#க ளிபர வி<யி% <விB ெபாBதி னல2வ1 நிைரக ணிைலதள –
ெபாவ களிதர மைலய தி>ைட யாவாேவறாA வாரா

0த#வ வடமைல த#வ நதியிைட ெபாறிெகா கணபன வரவி னிைடயி# –
0னித >ழகம ரழக ெரனவைள ேசாதாAதாேலா தாேலேலா

0ணாி தனிெலB மத தவிய 0த#வி மணம3 ளவ ம1ளிய –

0ைவ நகவ1 த#வி ெயனவள தாேயதாேலா தாேலேலா. (11)

-------------
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4-வ.
வ. ச பாணி ப'வ.
ப'வ.
கவள* காி"ாி "டைல, ெபாதிநதி க- சைட*காட%

கமல தயெனா க1தி )1திக க-டைள யி6பாட

தவள, பிைறெயயி றரவி6 பதிபர த வ ந6ேசாதி

சரண ைணந< கதிப6 றியசதி த,பற ெமA,பாக,

பவள* ெகா<ம விைனவி- டக#ெசறி பசைட "-ேசாைல,

பைண0* ெகாளி1மி% கி=- ழவிய ப திைய ெயா,பா>4

>வைள தடம3 0ைவ தி1மக ெகா-க ச,பாணி

>யிைல, பழிெமாழி யத தி1மக ெகா-க ச,பாணி (1)

தைல* கிட1ற மதெவ6 பிடரற 6ற விைச ேதா<

கி )டவி திகிாி, பைடெதா  த% மதி ேதா

மதைல* கிடாிைழ வயிர திரணிய ென68 மைல ணி%

வ1 தமB தைல தமள2 ைவ த திற ேதா

திதைல, பைணைல 0ளகி திடந< சி6றிைட ெப6றாெமA

திர6 றிடெமாழி மைறயி% ெபா1Gைர தி*கி =றேசாைல*

>தைல* கிளிெமாழி 0ைவ தி1மக ெகா-க ச,பாணி

>யிைல, பழிெமாழி யத தி1மக ெகா-க ச,பாணி (2)

ேவ8.

வ4க* கட6பாணி தைனயட* கியபாணி மலய, ெபா1,பாணி?%

மரபி6 ற12பாணி ைய,ெப6ற 6பாணி வாCபயி# கீதநைடசா

ர4க தாெயா1வ ாி1பாணி யாெலBத வாியதா ெயா1பாணியா

லவிநய2 ெபறெமாழி த1)1தி "-ெகாட வ1மாற பாமாைலெப6

ெற4க- கைமதவி1 பாணியH ச3ெசAய விாிகா விாி,பாணியா

3ைணமாைல ெப68ளா ாி%0ற, மாைல FAதெதா பாமாைலயாA

ச4க தமி,பாட# பா< த12பாைவ ச,பாணி ெகா-<ய1ேள

சததள* >த தி% மழைலெம% பாணியாA ச,பாணி ெகா-<ய1ேள (3)

,பாணி 6றிய வளாக  மாவ3 னHெச%8 வாமனமதாA

Lவ< நிலத1 ெகன, 0க த,பC ய6சியி6 ெபAத வைம*

ைக,பானி ைய*ெகா Lதட மளவி கழ6பாணி த%ைனFச%

க-டழ> ைட தைல, பாணிெயன ைவ,பி த கண%வி மிைசவிரைசயா

ம,பாணி ைய*கட 2பராA நிைலெப6ற வதாம த#வ%ேமனா
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ளாடக Dர4கிழி தி-டவ# 3யநட த,பாணி ெயAதவ<ேயH

ச,பாணி ெகா-ம, ப<ெதா< தழ4கநீ ச,பாணி ெகா-<ய1ேள

ச4க தமி,பாட# பா< த14ேகாைத ச,பாணி ெகா-<ய1ேள. (4)

அகரத னகரவி8 வா"யிெமA >6றாAத
மாதிF ெறனCத#சா

ப*கர மைவ*கில* கண ேமாராறிர
டாெமனC ெமா3ெயB தா6

0க=ந6 ெசா6களி1 திைணயிைன2 பாெலா
0ண ெபய விைனகளாகி,

ெபா6082 ெவளி,பைட >றி,ெபனC ெமா%8
ெதாட ெபாெவனC 6ெறசமா,

பதத1 ெதாைகெதாகா நிைலயின< ெதாைடெயா2
பா,பா வின2ெப6றதா,

ப0ைட, ெபா1ளி1 வைக ததாA நாெலா
பயி%8 தி வணமணிசா#

சகலகைல ெதாிநி0ண 0கதமி, 0ைவயாA
ச,பாணி ெகா-<ய1ேள

ச4க தமி,பாட# பா< த14ேகாைத
ச,பாணி ெகா-<ய1ேள. (5)

ேநய ட%ெபா% ெகாழி ெதறி திைர,ெபா%னி
நிைலெப8 மர4க வா

நிமல%த ைலவ*ெகா 1*கா% மகி ெதாைடய#
ஞானாக ர*ெகா1*கா%

காய திாி*ெகா1* கா%ட க திெல
கண% றன*ெகா1*கா#

க6றவ 0கத1 பராசர வியாத1களிெகாவ த6ெகா1*கா

லாய ட%பரC ேகாபால ம4ைகயக
ளைனவ1* >2ெமா1*கா

ல%பிெனா ப#லா ைர தநி%

றாைத"ட னழ>ற, ெப6றளப

தாய* ெகா1*கா ெலம*ெகா1* கானி%8
ச,பாணி ெகா-<ய1ேள

ச4க தமி,பாட# பா< த14ேகாைத
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ச,பாணி ெகா-<ய1ேள (6)
மணக தினிெலA மானிட, பிறவிைய
மதி தமைற தலாய?#

வBவற* க68மதி .-பெமA தினராகி
மாதாபி தாநி தவா

விணக தினெர% றறிவா நாளிேலா
Iநா Gறாதிய682

ெமA ெதாட ெதாடத ெதாடென%
8ளா Iணிேல "ள நாைள*

கணழி ,0ற* ேகாலம கா-<ேய
கள திைரயி=ணC4

காம2 ெபா1Gேம ெபா1ெளன திாிபவ
கண திெலா% றா>ெமைன"

தணளி 0ரத<ைம ெகாடெப ணரசிேய
ச,பாணி ெகா-<ய1ேள

ச4க தமி,பாட# பா< த14ேகாைத
ச,பாணி ெகா-<ய1ேள (7)

கவப ெந-<ைல Jல2 பாச4 ைக*ெகாட கால%வாயி6

கண*க1 டவேனவ 36பிண* க1 க<தினவ ைக,ப68நா

சிவDநா% கDப சாரCைர ெச,பிDH சி8வைர" 8வைரவிடா

திணெம% 8-ெகாவ த%றிேய நரெகA தீைமெசA பவகெள%ேற

யவமதி, பைவெயா%8 மி%றிேய தீவிைன* கHசிேய ய10ாிவ

மவன1ளி லாயெத% Rதிய ெமDHெச2ைம யதாம ெமAத6கா

தவமதி தவதி த10ைவ யபிராைம ச,பாணி ெகா-<ய1ேள

ச4க தமி,பாட# பா< த14ேகாைத ச,பாணி ெகா-<ய1ேள. (8)

ேவ8.
வாதி ெதBபர வாதிக ெள=மத யாைனக மதெம#லா2

வ6றி, 0றமிட வி<ேய ெறDைர வளேக சாிெளனா

வாதி, பிரம தி1ம8 மாபன ததா ம ளதா

யகில Cயி*>யி ராகிய தாிெயன வாதி" மத?

ேலாதி த1ெபா1 Gைரய 6>ண 6ற க6றெதலா
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 தம  திய ளி,ப க1ைணயி ேனா4கிய ெதDைரேய

சாதி தவெதாB 0  ந4காA ெகா-க ச,பாணி

தளவம ெதனவள மி>கி நைகயாA ெகா-க ச,பாணி. (9)

ேவ8.

நா-டம ெத- திைசயிD ல>ெசA

நைச0ாி திைசக% *க ைட ேதவ

னா-கம ல - கைலமக மைலமக

ெளDைம யவGட%  தி ெபற,பாாி

T-டம 68 த1ந8 மல1ட

னி1ெபாB திDம< ப6றி வி1,ேபாேட

ேய தி மதி*க, பாி0ர நதிபயி

3டபம ெதDமைல யி6>< 0*காD

வா-ட மற,ப6 ற1தவ னிவ1

மதிநல றமிக 6>ண 6றா12

வா*ைக ெயாB*க தமரெரா ட<ெதாழ

வடமேல தனி=ைற ய,பD ெமA,பாக,

ேபா-ட தி1*ைக தலட% வலைக

0ணதர ைறைற ெகா-க ச,பாணி

-<ய சி திர, 0ாிவைள ெயா3ெயா

0ைவ" மலமக ெகா-க ச,பாணி (10)

----------

5-வ 1 த ப'வ.
ப'வ.

அ த மத*காி க த Cைர*> ன தட 6றிடதீ

ர த ெபா1,பழ க*ெகா1  தம *கள க தகலா

C தம ைப,பணி ெவ6பி =தி த ெவாளி*ெகா1  தெமாேட
ெயா தி1 ப*கமி 1,பவ ெமசிட C6றி1  தநீ

த தி ைர திர  த மைல ெதறி த-ப நதி*கிைடேய

ச,ப நசர த ட னி திைர த வ நி திைரயாA

 திய ளி த1  தத ம*ெகா1  த மளி த1ேள

 தமி க6ற 0க,0 ைவ*கிளி  த மளி த1ேள. (1)

மைறெமாழி வானவ ெபா%Dல காபவ
வாC தைழ திடமா#
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வாமன Vபம தாAநிமி தாளினி%
வரநதி ெய%பறீஇ*

கைறெகB பர) தாி தா சைட0ைன
க4ைக* ெகா1 த4

காாித 14>1 பரனதி யாகிய
க%னி* ெகா1 த2

ெபாைறபயி# ச4கணி ைறவள ம#கிய
ெபா1ைந* ெகா1 த2

ெபாறியர வைணயின தாம ெமன,0ைன
ெபா%னி* ெகா1 த2

ைறைற யிலவித 0ைர>8 நைகபயி%
 த மளி த1ேள

 தமி க6ற 0க,0 ைவ*கிளி
 த மளி த1ேள. (2)

ேவ8.
ேதைவ, 0கதபழ மைறபரா ய-டமா
சி திபயி% னிவ பழ>H

சிகர தரேவர => த2 விவிாி
தீ த ெமன வி12ேப2

பாைவ த தடமி* >2பனி நாைவ த
பரைவெப8 மி,பி  த2

பாியமண ேலெறா1, பரவெரா மிசிலா2
ப<8ைட ெதனவி 12ேப2

ைவ  ண*ெகா த ேமனிமா தவ%மக%
ெபா1கைழயி%  த மC2

0ைதப-ட  தெம% 8-ெகாேள2 ெவணிலC
ெபாழிவெதா 0ைதபடாம6

ேகாைவ,ப தவள  தநிைர "-ெகாட
ேகாைவவாA  த ம1ேள

ேகாைதேய ெமA தி1, பாைவபா < த14
ேகாைவவாA  த ம1ேள. (3)

ஆகட6 ப#ேகா< ய1ேணாத ய,01ட
ராக தைழ த ேகாேம
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தகவின தரமரக த வ )டப6ப
ராக தய4> ேகால

தா>ழ6 ெபா6>2ப வி2பவள ைலமல
ைதயலக லாத மாப%

தாமைர தவி)ளா Dசிவ சிரா"த
தைலவ%ற Dசி ெகாைலசா

Jவிைன ெதாடதவைர யாநரக நீளைவ
Mாியம 0ரம ென%பா

Dசிதனி% மிதிெதாட 1சிவட மைலெய%ன
Cைறநீல மணியி ன1ேச

ேகாழைர சபக ேசாைலJ 0ைவயாA
ேகாைவவாA  த ம1ேள

ேகாைதேய ெமA தி1, பாைவபா < த14
ேகாைவவாA  த ம1ேள. (4)

ஊவா Vடைல "ண வா ைர*>றி
ளிய ண  த#வ*

>ைற"ளாA நி தில ைத,பர, பி)ழி
ெதா%8ெதா- ைடெதணிேய

நாகா வ6ெகன ேசாதிய தாமந%
னகநி%8 பாலா ழிவாA

நணிேய நாகேபா க யி னயதவ
ன< தெவ> Vப ளா2

Iகா மி ளா காமி*>2 வடமைல"
விமலD2 ெபா%னி நேவ

விழியி= மமலDH ேசாைலமைல நிமலD2
விைரெதன 0ளக ைலேம6

+வா ராெமனி6 +டேல +ெடD4
ேகாைவவாA  த ம1ேள

ேகாைதேய ெமA தி1, பாைவபா < த14
ேகாைவவாA  த ம1ேள, (5)

ெபா1, ெரன*>< 0>தவிைட Mதி,
0ரெந1, ரெவ%ேறா%

0டாீ க,ெபா>- Xரதா ேமாதிம,
0Nதி ெபா1ந மாபி%
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ம1, ெதா84>1தி நதிMர ேவதவள
வாரணம தி0 ேத

வானவ ெரா2பரவ வழாA ெப6றதி1
மகெளன திகB மா<

தி1,ர நாவி#3 0  விள4கவ1
ெச#விெவ ச4க ேமெய%

சிைதவி- டகலாத மாதவ% பவளவாA
தி தி தி1,ப டேன

க1,ர நா8ேமா ெவ%8ைர த1Gநி%
கனிவாயி%  தம1ேள

களப21க மத0ளக கிைல* ேகாைதேய
கனிவாயி%  த ம1ேள. (6)

ேவ8.
ஆல தளி1- கிடதகில மக தி- தர* கன#கன6றா

தாழி தட*ைக கிழ*>றைவ தவ6>H ெசாியா ெதனவாைட

ேம36 றாி ேத ெயா1ெசவி ெவச4 கினி6ெபA திலவிதெம#

விரலா லைம  வைள.தியா% மிழ68 மணிநா விைனயட*கி,

பால% ற1 த கC-0ைடைவ, பைத தாA கCளி6 ெறாி -<,

பனிநீ ரா-< தாரா-<, ைப2ெபா6 றி1 ெதா- <3லா-4

ேகால* >ழவி யித,பவள4 >றி,பாA  த த1கேவ

ேகாைத தி1ேவ 0ைவயி6ெபா6 ெகா<ேய  த த1கேவ. (7)

ேவ8.
அாிெயன )1திக6 றிவத Cைரநி6க
வாடக% றன ெபயேர

அைறெய%D ந)ைர 0காம31 ெசவி0ைத
தாிெய%ன வாிெய% றேப*

>ாியென4 >ளென%ன ெவ4>ள ென%D
D1 த< தி-ட ண

டDதி ெத6றிய கர2ப6றி "தர ைத
"கிாி%வகி ெசA >டேர

ெதாியலா க,0ைன நராாியி னட4கா
சின தழ லட*> த6கா
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திைசகD மிதிரD ம<பணி ேதவேவ
ெச%ெறதி த1ளிேனா*கி,

பாிமள தினிைமேதாA மழைலவா யதெமாழி
பவளவாA  த ம1ேள

ைபழாA ெப6றெப பிைளமா ணி*கேம
பவளவாA  த ம1ேள. (8)

ம4கல, 0%ைனநா- ெபா4காி6 ெகா4>ேதாA
வாணிலா மலாினவ

வாிவ <ைழ தத ணறவிறா# வி2ப ைத
மகரெமா திமி#கற4க

ச4கெவ <ைரநீைர ெமாெகா ெடBெகாட#
சக தி Dட%மைற த

சHசாீ க4கேள* க6றிைர ெதழநீ த
த%ைமதா ரைகவைள*>

தி4கைள* காியவா ளரCப> வாAெகா
ெசகம பராவமீள

ேத)ற Cமிநீ ளிைடயிாி ெதBவேபா6
றிகெசப கேசாைலJ

ப4கய தடேமC ெசதமி, 0ைவயாA
பவளவாA  தம1ேள

ைபழாA ெப6றெப பிைளமா ணி*கேம
பவளவாA  தம1ேள. (9)

ாி த >டவயி6 8J =ைளதிட,
0ாிவல2 0ாியிDடேன

ச3- Q%றேகா வானி தி ல தி%ேம6
0ணாிவாA ெகாடேவனி%

மாாி தைல,ெபய=றீஇ,பக ர,பிமற
மள1B பைட"ழ*கா

ம<னி ெதBெதா<, 0Bதிெயா1 கஃசா
வளதர ெசெந#ெவெண#

ேகாாி ெதளி தத4 >ரமா யிைல *
>ைழJ6 ெகாQ%8பா#

ேகாதி திரதைல >,06ற >ைலசாA
ேகா தB மணி" 2
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பாாி த தாெமன திகவய6 0ைவயாA
பவளவாA  தம1ேள

ைபழாA ெப6றெப பிைளமா ணி*கேம
பவளவாA  தம1ேள. (10)

--------

6-வ வாராைன ப'வ

0ைழப )வ-* கC-கவழி ெபாழி06
0த*கடா* க=ழி நா#வாA,

0ய#கிழி ெதBபிைற* கி20ாி* ேகா-வ%
0கக மைழ,ப C1கி*

>ைழக தி1மக ளைண தB தியெம%
ெகா4ைகைய ெநகி த த#லா6

>4>ம பQர தி% B>மிள ைல"ட%
>ைழ"மா ைப"ெநகி ேத

தைழத1 தி1*>ழ6 க6ைறக6 பகந8
தாமெமா பிடய4க

தமனிய கிலவி திடவிைர தவிய
தயாபர% ெறாட மகிவா%

மைழப< திசப கேசாைல வளம#>
ம#3நா- டவவ1கேவ

வடெப14 ேகாயி=- கடCமழ களிறைணய
வளாிள2 பி<வ1கேவ. (1)

ப-டறா விளைல, பாைவமா காைலயி6
பாிமள, 0ன#ப <யெவ

ப-<ைன யக6றவிள ைலக நாணிேய
ப4ேக1 க4க >ள*

க-டறா C*கெத ணறCத 0ன=ற*
கய= பாய வயேல

கவா ைள,பக கா வினி%ம
காைலயி6 காம பலவி%

ெற-டவா ச*கனியி னினிய)ைள 0ன=ற
சினவரா = பாய

சிைனவரா ெல%பதா யதவ சிைனயிறா#
சிதெவ <ைசக ேடா8
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ம-டறா ெதாB>ெச பகமல ேசாைலJ
ம#3நா- டவ வ1கேவ

வடெப14 ேகாயி=- கடCமழ களிறைனய
வளாிள2 பி< வ1கேவ. (2)

காமமர கதமணி )டபட 1ைட*
கலபமா மHைஞ தனதா4

கB திD2 விB தக வைடதநி% சாயைல*
கபிணி கெமAதலா

னாம2 பிணிக ெமன,ெப68 1கைன
நயநி% சாய# ெப8வா

னாGH )ம*கி%ற தH)க மழைல*>
நாணிநி% மழைல ெப8வா

ேனற )கமிழ திரதிபதி ைய)ம*
கி%ற% னைடயி ெனாSவா

ெதகினநா% கைன )ம*கி%ற ததநைட
ெயமக க வ,பா%

வாமேம கைலம14 >6களப >ளைல
ம#3நா- டவ வ1கேவ

வடெப14 ேகாயி=- கடCமழ களிறைணய
வளாிள2 பி< வ1கேவ, (3)

டெவ பிைற.த6 ேகாபால மகளிமைன
ேதா82ெவ ெணAயிDடேன

ெதாCண* ககைட கயிெறடா வாயிெலா
)686 80தி1<ேய

"டக வாவ1க வ1கெவன மாயெமா

ெடாளி த%ைன ெபா6ெறா-<%ேம#

ேயாகநி திைரெசயா வய#வ தேசாைத*
>ண தமணி %றிலதனி6

ப<தள பசிெயா தவவ த2ம
பாலைன, ேபாலேவெபா6

பாி0ர மல2பைவ2 பைடமணி வட ட%
பாவாA ம8கவ8தா

வ<ைர ெதBழாA மணம#> 0ைவமல
மகள2ம ணவ1கேவ
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வாடவா ட,பாி மளி*>மகி மாறதி1
மகள2ம ணவ1கேவ. (4)

ட*>வ சிரைவ .தி ேதா-< "Bகவ
திம த க ேதாைடமா

Lதட மைழகி6 படல தி<*>ல
ழ*ெகன Cழ*கி ெயதிவ

ட*கிய தட*ைகைய யிட*ைகயி Dட*கிம6
ெறா1ைகயா6 கி20ாி*ேகா

ெடா%ைற, பி4கிய கைதயாக ெவதித
ெமா1ம1, ைப"ெமா< ேத

சட*ெகன ந< திடா வதDயி >< வH
சைனநீ கHச%<ைய

தாளா= ைத வ% றைல"1-<,ப
த< தி- வாளராவி%

பட திைட ந< தவட மைலவாண களிதர,
பத< திடவ1கேவ

பழமைற, 0ைவய தணபிரா ன10த#வி
பத< திடவ1கேவ. (5)

ேவ8.
நிைல தா 1வி%கீ ழி1தர) நிக  மயிரா வத*கடC

ஞானா கரரா மமரெரா ெந<ேயா ய<ேயா நிழ%ம>ட

தைல*கா வலதா Cலகளத தா-டா மைரயா யபயெமன

சரணா கதியி6 றாசரதி தாென% றள*க த தமாி6

சிைல*கா# வைள த ட%01வ சிைல*கா# வைள  சரமாாி

சிதறி சிர2ப தினDயிைர ெச> % சிைறமீ- டேயா தி 0>

தைல*கா விாி"- யிலர4க* கேத வ1க வ1கேவ

அழக* கேத வடமைலவா ழனக* கேத வ1கேவ. (6)

ேவ8.
கயைல வெவா கைவ மதன கைணைய ம10ாி பிைணையேய
க1 மதவிழி வி0த ராிைவய களியி ன<ெதாழ வ1கேவ
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அயD மய%வழி னிவ ரைனவ1 மமர ><0> பதவியா

பவD நிலமிைச ெபாழி" ந8மல ரைணயி னழ>ட% வ1கேவ

யிய= மிய=ட னிைச" ெமBவைக யிைச" மிைசபயி னடமா

மினிய தமிபயி# >1ைக வ1மகி ழிைறவ தி1மக வ1கேவ

0ய3% மிைசெயB மதியினகB 0திய மலவிாி ெபாழி#க>

0ைவ மைறயவ ரதிப ன1ம3 0திய தி1மக வ1கேவ. (7)

காிய கி#0ைர யளக வனிைதய
கைரயி 3கைல யதைனேய

களவி ெனாகவ ெபாBதி ெலமதணி
கைலக ள1ெகன வி1ைகயா

லாிய வ<யிைண யி1வ பணியC

மைடைய "ைடெயன வ1Gவா

ரமல பாி0ர நதிய >ழகம

ரழக மழவிைட வைர"ளா

ெதாிய னதிெயன நதி" ளரவைண
திகழ ெவா1யி# பழ>வா

சிகர வடமைல த#வ ெரDமிவ
தின மகிதர வ1கேவ

0ாிைச வடவைர ெயனC மி1)ட

0வன மிைசவல2 வ1வேதா

0ைவ மைறயவ ரதிப ன1ம3
0திய தி1மக வ1கேவ. (8)

ேவ8.

ெப1மா நில தி =தயகிாி,

ேபரா6 றிD-ேச6 றிைடயவாA,

பிற சிவ,ெப ணிரXழி

ெப1க, ெப1> தன,0றமா2

ப1மா மணிைய ேவகடHெசA

பவேவ டகHெசA தைமவ<வி6

பணி*ேக வண - ெபா6றக-<6
ப1தி ெயனலா B த>ண

த1மா மணி" மிைணேதா6ப

தாக ெதவி-டா ம1த1

மமர பதிகா வல%பணிநா
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யகெமா% றிெதன தமி,0ைவ

வ1மா மணிேய ப-டபிரா%
மகேள வ1க வ1கேவ

வடேவ4 கட - க1மணி*க
மணிேய வ1க வ1கேவ. (9)

ேவ8.

ெசHJ- ைவ.தி* ெகா- ைண தாசிைறேசவ ல2பதாைக

ெசSேவைள "4காி க தாைன "2ெப6ற
சிவைன, பயதடேன

யHJ- ெவேளாதி ம,பாக ெனனCல
கைன ைத"2 ெப6றேதா6ற

தாரண, பDவ#பயி# காரண திைசக
தய%மC3 ேம#ைவ தெச2

பHJ- சீற<, பி<நைட <யிைட,
பவளவாA* >வைள"க-

ப திநி திலநைக, பBதிலா மதிக,
பாிமள தவளைகேதாA

மHJ- ெம%>ழ6 ெபா6ெகா2ப ெரனவாச
வழாA ெப6றெதா%றா

ம#3நா- டன2வ1க 0  விள4கவ1
மழைலெம% >யி#வ1கேவ. (10)

----------

7-வ அ ப'வ

காரண, பாமாைல பா<"2 மாைல
ைக0ைன ேதJ<"4

காதல% றி1Cள வ,பி*க வதந4
ைக,பி< திமளCநீ

ரண2 பயி=B மதிெய%ன வதிைன,
ெபாழிகந6 கிரண4களா6

ெபா4>ெவ தழ3ைன, ெபாழியாAெகா ெல%8ைன,
ேபா68கா ாியநிைனேதா

சீரண4 காயநி% ேறவிமா ேராநீ
தி4கைள, பிாி"மளவி6
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சிைதயா தி1ததிற ைர"ெமன Cணரேவா
ேதவியாி% வ1கெவ%றா

ளாரண ெதாBதமி, 0ைவயா டாGட
ன20T யாடவாேவ

அரDமி திரDநி% ற<ெதாB4 ேகாைத"ட
ன20T யாடவாேவ. (1)

ேசாதிவா னாவரண ேமB ெதாழ,பவனி
)6றிவ1 ேசாதியிவணீ

)டரவ% பதவிேம லாவரண ெமா%8ேம
)6றிவ1 ேசாதியா>2

பாதியா கியமதி ேசாதியா ம8Cட%
பக%ம-> ேசாதியிைன நீ

பரைன"ண ம8வ6ற Bமதி ேசாதியிவ
பக3ரC தைழ)டாினா

ணீதியா ெலணிர டாயகைல "ைடைய நீ
நிகதி1, பாைவ"டேன

நீதி1 ெமாழிெயன, பதி%மட4 கத%ேம
னிைறதப% L%8கைலயா

ளாதி ரணமதியி% விைளயா மிவGட
ன20T யாடவாேவ

யரDமி திரDநி% ற<ெதாB4 ேகாைத"ட
ன20T யாடவாேவ. (2)

0தியவ டமிமைற, ெபா1ெளா2 பழமைற,
ெபா1ெளா2 பழ>ரேவா

0லைமைய* >8>மக வி1ெளா2 0றமிட,
0றவி1 ளக68கமா

மதிய <வளிட %ைன"2 0வனB
மதிெயD2 0றவி1ளலா%

மனவி1 ளக6றியி ெமA தவ ெமAதலா2
ைவ>த வாCெபறலா4

கதி"ைட ததியத2 மதியதா மைரைய"4
ைக ைண* கமல ைத"4

கெணகி 4>வி H)ட1 மிதமதி
கெணகி, பெமAதலா
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மதிமர வடமி, 0ைவயா டாGட
ன20T யாடவாேவ

யரDமி திரDநி% ற<ெதாB4 ேகாைத"ட
ன20T யாடவாேவ (3)

கரப4 கய த% ெற மா தவ%மி*க
காேகாத ர தைண ேத

கட#கைட தெதBவ த6>2ப த2பமா4
கைளகண தா>ைனேய

வரப4க றநில தி-டைர தனென%D2
வBவிைன மன  ைவ ேத

மBவாளி சதிரேச கரனாக வரவிDட%
வ%சைடயி# ைவ,பி ததா

யிரவி%க ெணாளிெயன, பக#விள4 கCம8
விலாதிய6 றCநிைனேதா

ெவணிலா னிவB மதி"ட% பழகி"2
மி2ப1ைன வ1கெவ%றா

ளரவித ேலாசன, 0ைவயா டாGட
ன20T யாடவாேவ

யரDமி திரDநி% ற<ெதாB4 ேகாைத"ட
ன20T யாடவாேவ. (4)

உரDைட, 0னித%% பி-டசா ப தினா
=8கைல யிழலCநா

ெளா%றாய வைமெயD4 கைல"ட% ெவAயவ
Dைழ,0* ெகாளி,பெத%னீ

யிரCபக ெலாளி மிவவதன மதியெம
ெணகைலயி ெனா1 தியா

யி1ர ெதBநிலா %றி= ட<யாி
னி1*கலா மிஃத%றிேய

பரைவெவ <ைர"வ- ெடBதி1, பா6கட6
பரம%ெம# லைணயதா>2

ப1மணி J-ைட, பஃறைல  தி,
பணாடவி கவி தெச#வ

தரவிD* கரசனிவ ள<ைமகா ணரCறா
த20T யாடவாேவ
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யாட%மா மயி3ய6 ேகாைதகா ணரCறா
த20T யாடவாேவ. (5)

தினசாிைத சி8பிைற .த6றி1ம ெணBத
தி1க ணா<ெயனேவ

ெச4ைகயி6 ெகாடமதி ெயா%8 கமதி
சிறதெதா% 8ல>ேளா

மனற மதி தநி திலநிழ6 >ைடெய%D
மதிகG <ைவயலாேத

மதியிலா தவள#ல ெவணிரா யிரெம%ற
வதனமதி ெகாலாC4

கனகர ன ெதா<* ைக ைண* ேகாபால
க%னியக ளிரCபகலாA*

ைககல ெதா1கண மகலாத C தம*
க60ைடய ந4ைகெய%றா

லனவரத க3யாண 0ைவயா டாGட
ன20T யாடவாேவ

யரDமி திரDநி% ற<ெதாB4 ேகாைத"ட
ன20T யாடவாேவ. (6)

ப20ெவ <ைர)ழி ெதBகட6 றாைனJழ
பாாினி6 காபதியா2

பைணம1, பிரைலெயா மா%ெவ1 ேடாடேவ
ப<றிைழ, பCம#லா6

கி20ாி* ேகா-, பைண*ைக* கடாநதி
கிைள ெதB4 கரடநா#வாA*

ெகேசதிர% ெவ1விேய பி<ையயிைட யிடமீட
கீ68ெவ பிைறெயயி8+

ெவ203 திர0ற4 கா-நர சி4க ைத
ெமA0*> ெவ%றமானா

ெம#3ய% மடைதெயா1 மாD%ைன ெவ1வா
ெமA"ற விள*>த6ேகா

வ203* கடCெளD நி%ைனவ1 ெக%8ளா
ள20T யாடவாேவ

வபிராம வடமி, 0ைவ, பிரா-<"ட
ன20T யாடவாேவ. (7)
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8, 9, 10 – ெசA"-க பிரதியி# I6றன.
------------

8-வ சி6றி6ப'வ.
சி6றி6ப'வ.

ஆதார ேம1 தரந ளிைட ண
ம1வைரக ெள<ைச*கா

லகமைனயி ளாவிரத கடமணி மடப
மநின ெகா=மடபH

Jதான 6ற0ற மைனகேள ழைலயாழி
)68ெமB தீCநாGH

)கேமC ேமம தலநிலா 6றெமயி#
)ட ேநமிவைரயா,

தாதி வழிவத வடபி தி"மா,
ெபா120ற* கடலகழியா,

ெபா%Dலக தைல ,பாி* ைகயதா,
0ரதெப ணரசிேயெம%

சீதார விதமல வளவய6 0ைவ"சி6றிைல யிைழ த1கேவ

ெத%னர4 ேகச%த ைலவ14 ><0க
சி6றிைல யிைழ த1கேவ. (1)

ெகBதைக, பரேம-< தலாய வ,பிரா
கி1த த4கைளதா6

கிைளவா) ேதவ%த னா#வபி% ப%னி1வ
ேகசவா தியகளாேனா%

Bமி% 0682ப ெரAதி1 ேவால*க
 தநி தாி%68வா%

68ேம ழாவரண ேபாி#ல நினதாக
%பிைழ தCம#லா

=Bவல% 0ைடநிைனதி Tைல* >8,பதா
ெயா1சி6றி =லகமீேர

Bைடயபல ேகா<பகி ரடர ட4கைள
"1,ெபற விைழ த த%ைம

ெசBமல தடம1C 0ைவ, பிரா-<நீ
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சி6றிைல யிைழ த1கேவ

ெத%னர4 ேகச%த ைலவ14 ><0க
சி6றிைல யிைழ த1கேவ. (2)

06றிைட, பிறவாத பஃறைல* கணபண,
ெபாறியரா ைவ தக6ைற,

0ாிசைட சிவனய% பாகசா தனனமர
ெபா%ேம1 வலமதாக

)6றிைட, 0வேலாக மிைச"தி ெதBச ர
Jாிய >ழா திேனா

2ைபயி6 ெகா<ெய% றிSCலகி லாைச
ெதாட*க8 தSCலைகேய

ப6றிைட* >லமக- ேகாைலைய யளி தாிய
பரமபத ெமளிதளி*>2

பரமஞா ன*ேகாயி லண%த 3யத#வ
பரCதி1 %றி=டேன

சி6றிைட* கிடாிைழ ெதBைல, ெபணரசி
சி6றிைல யிைழ த1கேவ

ெத%னர4 ேகச%த ைலவ14 ><0க
சி6றிைல யிைழ த1கேவ. (3)

060த ெமா த நிைல,பிசி த*><# ெபா6பன ெசAதிமி,
தவிகார, 0றநிைல "ணிைல 0த=கி னீயலகா

ண60த வாயி 3ைழ தி .Y லதனிைட நி%றயேல

யெச% 86ற சில2பி வியா தியி னமய மாயிதய

68ண ெவா)ட மயமா யிரவிெயா 8)ட ெரனவிைறேயா

DணCட னிைறநிைல "யிநிைல "டனிைல "ணவ நீெயனேவ

ெத6ெறன 6ற Cண ண வாேவ சி6றி 3ைழ த1ேள

ெசA,0 ைவ,பதி "-பயி = தமி சி6றி 3ைழ த1ேள. (4)

ப68ள ம6றவ% ம6றி1 வ68ள ப6றைர ய6பேம

ப6றில ன6றவ 1 தம ர6ெறா1 ப68ள 6றவனா

6>ண 6றவ% 6>ண நி த1  த12 வி-டகலா

 தி யளி,பன  திற *கண% *கண ைன,ெப8வா

ன60த ன6றவ ாி6ெப8 த6காி த,பதி ந6>1வா

ல6பி Dற தவ ம6றி ம6ப1 ள6பென Dசியி%ேம6
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சி6ற< ைவ த< ைம*ெகாG  தமி சி6றி 3ைழ த1ேள

ெசA,0 ைவ,பதி "-பயி = தமி சி6றி 3ைழ த1ேள. (5)

ம6ைற, பாட#க பிரதியி# I6றன.
--------------

9-வ சி:ேசா6: ப'வ

ஊனறா )ட தைல*>ல பாணிெதாடதீ4 ெகா1வ 1ணா

1க ேபாெம%ப தகற* கI
தCவா ன%8 நி6>

தானH )கா தாமெம% Dைட
தைலயி3 ப3ைய "பா%

றைளைய, பிைளைய ய8 தி சைம திட
ச3யாAெகா ெல%8 A,பா

னானதா லவைனவி- <4>வ த%ைனநீ
யமலD* +-< "

மேசட பேத "சிதெம% றயைனத
லவகெளதி ெகா நி%றா

ேதனறா ேசாைலJ 0ைவ, பிரா-<ேய
சி8ேசா றிைழ த1கேவ

ெத%னர4 ேகச%த ைலவ12 வி1ண
சி8ேசா றிைழ த1கேவ. (1)

ஒடழ6 >ட  ளா>தி* >ாியரா
 தம தம*> மைறேயா

1பநிடத -ெகாட மதிர ததிர
ேலாபாம =A,பதைனேய

மடழ6 கடCைக* ெகாட ைடவி% மாதவ%
மல*கர A,பமாேயா%

வாAைவ த வா>திக ணா#வைக ேதா6ற தி%
வாC8 சராசரெமலா

மடர ட4கG* க,0ற த,0ற
தாமைன ைத"L-மா

லவைனநீ M-மி ேசட பா%மகி
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தயைனத லவகணி%றா

தி<ம, 0லைமமைற யவபிரா ன10த#வி
சி8ேசா றிைழ த1கேவ

ெத%ன ர4 ேகச%த ைலவ12 வி1ண
சி8ேசா றிைழ த1கேவ. (2)

பறைவமா மீனL வனதாப ர4க,
பாDட% ப%ெனா%றி%ேம6

ப திர- <யம*க ேடவெரா% பாெனா2
பதினா%ெக ன த*கதா

றCெகா ெடப  நா%>? றாயிர2
ேயானியி6 ><0*கவா

யிக-> ேவ8ேவ 8ணெவா ெப1Hேசா8
6றிைழ த10ாி"நீ

நறCதயி ெநAக%ன# பாலாழி கறிேசா8
நரைல"- டரளைலநீ

ந%0ன6 கடேனமி வைரமிடா Cைலக
னயததழ# ஞாயிறாக

சிறகவ <மிெபாழி6 0ைவ, பிரா-<ேய
சி8ேசா றிைழ த1கேவ

ெத%னர4 ேகச%த ைலவ12 வி1ண
சி8ேசா றிைழ த1கேவ. (3)

ம1மல தண ழாAெப6ற தாயதாA
மைறயவ பிரா% றைதயாA

மதிலர4 க - யி%ற01 ேடா தம%
வாAதந6 காதனாகி*

>1பர2 பைரைறயி Dபயேவ தாத*

ெகாBபட ெகாBெகா2பதாA*

ேகாலா கல,0லைம ெப1>சீ பா<ய*
ெகாடெலா1 த2னாக

)1திமி1 திைய6ற Cணப த ைமதராA
ெசா6றவா யதLற

ெசா#= தி1,பாைவ ,பதீ ெரBபதாA
ெசா%னதி1 ெமாழியிர

தி1ைல, பாெலன விைழ தெசா6 0ைவயாA
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சி8ேசா றிைழ த1கேவ

ேதவரா ரண Cளமகி த1ேகாைத
சி8ேசா றிைழ த1கேவ. (4)

ஆறிைழ தற#0*க கட3ைழ, பத%%ன
ம4க4 கிைழ த0வன

தாாிைழ தனெர%8 யிகG* >ைற"ளா
மைவநி% றிய4>வனவாA

ேவறிைழ தறிெவா%8 தலா றிைழ பய
விைனயிைழ ளத%ைமயா%

ேமதக விைழ தCக ெமBேகா< யி%வய
மி*கவி1 பஃதில*க

?றிைழ தைவயிற த=யிக Gட3%றி
ேநாதக விைழ ததைனேய

ேநா*கி"த ர ைவ தி%பம திைழ ளா
ேனா*கம திைழ தகளப

ேசறிைழ ெதாB>கி ைலமல* ேகாைதேய
சி8ேசா றிைழ த1கேவ

ேதவரா ரண Cளமகி த1ேகாைத
சி8ேசா றிைழ த1கேவ. (5)

க%னல4 கழனி"- க1ேமதி கவப
கதிம1, பா=ழ*க*

கC*க நி தில, ப1மணி ெதாி திட*
காமவிாி வைளகற4>2

ெபா%னி"- 0ன#ம தி1க ைறயிேலா
0ைட"- >ட2ைபயதD-

0Gயி தவசிைனக ெண*கைத* கேட>
ெபா%னித* கமலேமC

ம%னெம% ேபைடத% சிைனகைள சிறகரா
ல1கைண திடவிைரவி#வ

தளியந% ேசவ= தனந% சிறகரா
லதைன" மைண வாB

ெத%னர4 க தத மி%ப8 மதேம
சி8ேசா றிைழ த1கேவ

ேதவரா ரண Cளமகி த1ேகாைத
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சி8ேசா றிைழ த1கேவ. (6)
எHசிய பாட#க I6றன.
------------

1010-வ ெபா);ச6ப'வ.
ெபா);ச6ப'வ.

அ%ன தடதா மைர,ேபா திைன*ெகாண
தளியெம% ேபைடேயா

மாடக, Hேசாைல "->ட2 ைபையயைம
தகலாத ேசாைலமைலவா

ம%ன% றன*>நீ வாAேந திட,ெபா%னி
வைளேகாயி லணன%பா#

வாவி*> மாறதி1 மகளாய Cாிைம*>2
வாிைசயி ெவனமதி ேத

இ%ன% 0ற,0திய ெவெணெயா ேதனிைற*
தி1?ெறா ெடா1?றதா

யினியெத ளெத%ன வ*கார வ<சி=
மிய6றேவ ைத தி4கவாA

ெபா%னி% றடாநிைற த1Gமி% னதேம
ெபா%:ச லா<ய1ேள

0ைவமா நகம%ன வைவ* கைமளாA
ெபா%:ச லா<ய1ேள. (1)

கரதனி6 சிர2ைவ திரதவ னிர,பிைன*
கைளகண நி%ைனய#லா6

கைளகணி4 காெர%ன வயெனா ேதவபா6
கட#0*> ைறயி-டநா

சிர4கெளா1 ப ெதா கர4களி1 ப ைட
ெதசக% றிைசகைனேய

சிதி தைடதவர Bமம ைனயினி6
சிதவாி வி6>னி ேத

நிரதர மரைதய6 றவ1ல> தனியாG
ெநவாC த%னிட தாA

நிைலெப8 தினேனய 8ேதவி ெய%8ைன
நிைனமய னாலைம ேத
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0ரதர% வரதைழ திடவ1G நவமணி,
ெபா%:ச லா<ய1ேள

0ைவமா நகம%ன வைவ* கைமளாA
ெபா%:ச லா<ய1ேள. (2)

ேசம2 0ாிள வில4ைகயி6 0%ெறாழி6
ெறசக% ற%ைனநீ4கி

ெச%றைட* கலெமன, பாகெனா +<ேய
தி1 த2பி ெய%ெறன*>

நாம* தாி,பி த க1ேணச னி%ப8
ந%>ல ேதவிெய%ேற

நா<I டணனி4> வரவி-ட ெச2ெபா%ெசA
நவமணி, ெபா%:ச#கா

பாம4ைக யாம4ைக ேபாம4ைக 0கம4ைக
பா4ககி% ற<பணிேத

ப#லா ப#லா ப#லா ெடன ேதவ
பா3  நி%றிைறHச,

ம4ைக 0விம4ைக ெய%னவா C8ந4ைக
ெபா%:ச லா<ய1ேள

0ைவமா நகம%ன வைவ* கைமளாA
ெபா%:ச லா<ய1ேள. (3)

எ ேதவ 12பரC மரவித ேலாசன
ெத2பிரா Dதியத

ணிைடயா சனமீ தி தெவா1 நா%க
னிலாட தி தJல*

ைக ேதவ னிைலெப6ற ப தி%ேம ெலா1ேகா<
கடCளக ேளாராயிர*

கதிவிாி தவகப% னி1ேகா< யி1ேகா<
க<ம1 வவ)*க

ெமாA ேதவ B நா 31ேகா< ெயனநி%ற
,ப  *ேகா<ேயா

ைறைற வண4>மயி ராவத* கடCெபா%
<மீ ைவ தப<ேய

0 ேதளி ெபா%<யி# ைவ தெபா% ன<த#வி
ெபா%:ச லா<ய1ேள
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0ைவமா நகம%ன வைவ* கைமளாA
ெபா%:ச லா<ய1ேள. (4)

பாலாழிைய* கைட தத2 0ரத1
பராபைர ெயன ெதளிேத

பைழயவா னவாி ர நீல தி ன1மணி,
ைப2ெபா6 றக-டB தி*

ேகாலாக ல2ெபற* க6பகா டவிைய*
ெகாB2ெபால4 ெகா<ட*கி*

>வலய தினிலளி தனெரD2 வாAைமைய*
ெகாைகயா ல%068நீ

சாேலாக சாமீப சாVப ெமAதியிைற

த%ெனாெடா% ெற%D ந-பி6

சகலகைல ெதாிநி0ண பரவிய வர4கெரா
தைலவைர வ1மகிழேவ

ேலாக 0வேலாக தவேலாக மி%0ற,
ெபா%:ச லா<ய1ேள

0ைவய தணபிரா ன1Gமழ கிய0த#வி
ெபா%:ச லா<ய1ேள. (5)

க%னி"2 ெபா1ைன"4 க4ைக"2 யைன"4
காேவாி நதி"ெமனவா

கடCமா நதிகளி% னத ைறெப84
கடCள ற*க ளாA

ம%னிய வைவ* கள ெத%ைனயா நிகெர%ன
வரநதி "ைர தமா6ற

மறி0ன6 காேவாி "6றிைற வைன தன
ம<யி#ைவ திவெனனேவ

%Dைர 8தவ ய%றெதா ேசாேழச%
6றவ2 0ாி"நிைனவா%

 தமி ேசாணா- வாளரா வைணமீ
ளாிய4 ககி ,

ெபா%னி"- யி#>ழக ரழகமகி ெவAதநீ
ெபா%:ச லா<ய1ேள

0ைவய தணபிரா ன1Gமழ கிய0த#வி
ெபா%:ச லா<ய1ேள. (6)
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சததH சமைற, பDவைல "ைர*>ந6
றாைததைல ெகாAதபழியா6

றைலயினி6 ைகைவ திரதவ னிர,ைப
தவி தவ% சாபநீ*>H

)தர ேதாளழக ரதநீ ெய%ப
ணிதத மBவாளியா

ேதாழனா2 வடதிைச தைலவ%வர வி-டெதா1
)டமணி தி1Zச# கா

மதரா சலழல மதிதழல வரவழல
மகரால ய4கைடேத

வதெத ளதமர தமயி* >8தியி
ம%Dயி* >8திெய%ேற

0தியி6 ெகாதி தி தெத ளதேம
ெபா%:ச லா<ய1ேள

0ைவமா நகம%ன வைவ* கைமளாA
ெபா%:ச லா<ய1ேள (7)

அளைகய2 பதியாளி யாடக தி1Zச
லா-ெசA தளி தடேன

யயிராவ த,பாக ாி ரநீ ல தினி
லைம வர வி-டத#லா#

வளம34 ெதBதிைர* கடலகழி ல4ைக*>
ம%ன%I டண%மகிேத

வானி தி ல தா லைம வர வி-ட
மதி தபி% னாகராச

=ளமகி தீேரB 0வன2 பாி தெபாைற
"ரேகச ைன தமரதா

"6றவ% ேறவிெய% ற1மணி >யி6றிேய
"Gவ த1Nச#கா

0ளக21க மதகளப கிைல* ேகாைதேய
ெபா%:ச லா<ய1ேள

0ைவமா நகம%ன வைவ* கைமளாA
ெபா%:ச லா<ய1ேள (8)

வாிவைள* >லமிட2 0ாிவைள வைள தி2
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வல20ாி திரவைள*>2

வாணிலா ெவBசலH சலலC தி1ம#3
வளநா- Gைன மதி ேத

காியெம% )ாி>ழ6 படல தர2ைபமா
ைக0ைன ய12பவிழேவ

க-ட ம- )12பிெனா ெபைடயளி*
கணம14 +சலாட

ெசாாிகதி தரளமணி Bமணி வட ெதா
ெதாட*கெம% 0Bகி%B>H

)வண தரைல )மமி% ெகா<ெயன
வம14 +சலாட,

0ாிமணி* >ைழயி1 ம14+ச லாடநீ
ெபா%:ச லா<ய>ேள

0ைவமா நகம%ன வைவ* கைமளாA
ெபா%:ச லா<ய1ேள. (9)

ம<னி நில,பில2 ேபாேவ I0ைட
ம#>பாி யைரயவா>2

மாக தி% ெவளிL க,ெபா 2பெரா
மைழகிழி ேதா4>ெபா4க

தடளி* காழகி6 ேசாைலவாA மாைலயி6
றவளெவ ணிலைவக1H

சேகார, ெப120ளி% ேபவாA நிைறவழி
தணத ெமாப1>

ெதாைடய4 கனிவாA மடைதய1 ைமத1H
)ராினைர திைசL,0றா

ேசாதியா க2ெபற, ெப1>தி1 *>ள
ைறயிDட னைறகமBெம%

0டாீ க தடH ெசறிதமி, 0ைவயாA
ெபா%:ச லா<ய1ேள

ெபா%னர4 க தவட மைலவாண ாி%0ற,
ெபா%:ச லா<ய1ேள (10)

த%னிைல தன*>ாிய வாெயா1வ %னH
சைம திடா த%ைம யவாA

சகலகைல கைள"2வB வறCண தியெதா1
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சய201வ ஞானமயமாA

%னிய மைற,பDவ ைல*ெகா பாதாள
நீ1 0*ெகாளி*>

தியம ைகடவ ரெடாைல திடCலக
L%8ெமா1 ெச=C Gைறவா%

ம%னிய 0ற,ெபாிய மீ%வ<வ மாயம
மைலெதளிதி னி6ெகாடநா%

மைறB மீனவ< விைனமா6றி நா%க%
மன ற மறி ண 2

ெபா%னி"- ேசவேலா திமயி தளி திட,
ெபா%:ச லா<ய1ேள

0ைவ ழாAவன -ேபைட ய%னேம
ெபா%:ச லா<ய1ேள. (11)

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

1111- வ காமேநா) ப'வ

ெசா6றமி, பாமாைல நா-<"2 மாைல
J-<" ெதா0ாிவா

ெதாடத ெதாடெர% றவகபி%

ெறாட1ெமா1 ேசாதியி1 கைரயிேனா

ெம68ெத <ைரம பாலாழி "ணி%8
மிடபகிாி ேசடகிாிமீ

தி1வரா "ைனெயAத Cசிேம% மாதவ
மிய6றேவ ெபா%னிநவா

"68ளா% மதிக ெத6>ைவ தநக1
ெளா1வரல வி1வகாவ

=2பர தி1C ெமAத6 ெகவகேள
"லக தி ெலதிெகா<டா

க6றவ 0கதெத% 0ைவய தண0த#வி
காமேநா% பதவிகேவ

காாித1 மாறதி1 மகளாய ேகாைதேய
காமேநா% பதவிகேவ. (1)

<யிைட, பி<நைட* கய#விழி* >யி%ெமாழி
வாித தளவநைகயா

க1திவா னவபிரா ேனவி6 சாப
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ெதாடக6 ப<வமாக,

ப<யினி6 பாதப4 ேக1க ளினா6
பைழயேதா ேமனியாக,

பழமைற பராCேகா தமனிட தா*கிய
பராபர னஃத%றி"4

ெகா<மதி- >மிமதி யகBத மிதிைல"ெகா6றவ% சிைலயி8 *

+<D னி%ைன% பாகலா னி%Dநி6
+மா 8ைமெய%றா6

க<மல ெதாியைல J<* ெகா*>நீ
காமேநா% பதவிகேவ

காாித1 மாறதி1 மகளாய ேகாைதேய
காமேநா% பதவிகேவ, (2)

+6ற2 விBெதB ேதாடவட வாக*
ேகாபெவ தழ#ெப1*>4

ெக<யரா வணDைன சிைறைவ*க மன>றி*ெகாக6 ெபDேநா%பினா6

சீ6றம ெதBெத <ைரம கட3ைன
ேசப தன< 

ெத%னில4 ேகசDயி ைர*>< தாியவ%
சிைறமீ- ைன தBவி%

6றம ற*கற4 கற#0> ேதனமா

"ைனெயா1 ம1,பினி6ெகா

A ளா னீ0ல2 0றவி1, பமி#ைல
ெயா1பக= ளைணவென%றா

ேனா6றேநா% பினபரC மபிராைம ேயகாம
ேநா%பிைன தவிகநீேய

.ணறி Cைட,0ைவ யபிராைம ேயகாம
ேநா%பிைன தவிகநீேய, (3)

பாமெந- <ைல தைல*கவ- *>3ச
பாணி0 ேதளி1ட%,

ப L வ1ம< வண4கவா ெவAெபா6
பதியிD- 0*கநாளி6

மிைச யி1தநீ 0ைனயேவ க6பக,
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மாைல "தவாைமயா6

0#ெல%ற நினக 0டாீ க,ேபா
ெபா3Cற, 0ளரசனா

ேலமமா ளிைகவாயி 36பாாி சாத ைத
யிSCல> தனி#ைவ ளா

னி4>நீ தமிைவக ேவதாி  தனி
யி1,பவD ம#லென%றா6

காமெத% 0ைவய தணபிரா ன10த#வி
காமேநா% பதவிகேவ

காாித1 மாறதி1 மகளாய ேகாைதேய
காமேநா% பதவிகேவ. (4)

>ளி8ெவ <ைரந ளிைட,0னைல ெவளி8ப
ெகாட%ெமா க1கி*

ேகாதட மவைள தடேகா ள தி6
>ழீஇ*கமH J=ழேத

தளிந82 ெபய#ெப6ற சார#ெவ ளிைடயி6
றளி தெவ காத>ள

தைலநிழ6 ேகாபம# >0பட4 கா-ைம
தைலமC3 "ரகபதிெய%

ெறாளி8ெவ பிைறெயயி6 றரCக பட4களி
Dட%கவி திடCேநா*கா

ைமய% ைமயிெனSவ றCமல2 வ1ேநா*கி
ெனாமைள 0>ெதாளி,ப*

களிமயி6 கணந> டாிகா வல0த#வி
காமேநா% பதவிகேவ

காாித1 மாறதி1 மகளாய ேகாைதேய
காமேநா% பதவிகேவ. (5)

உண ெதவி-டாத Cாிசிெயா பாிமள
வ-டாம =டவாAம6

ெறா%றிைன வி12பாம =டவத டலக
ேதா4>நைர திைரL,0ேநா

ெயண த காெதாளி த1ெசAெப8 த6காிய
வினியெத ளதெமளிதா

யிசி த ேதா)ரைர யிநி6க வாAைவ
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திட,0ளி* >தயி*>2

ெவெணA*> ெநA*>ேம* க68% க-
விகட6 றகதனிநா

I*கிய வேசாைத% >டல* >ைழெதா-
ெவ ெதன,பனி684

கைண, பிைசதB4 >ழகைன நிைனதB4
காமேநா% பதவிகேவ

காாித1 மாறதி1 மகளாய ேகாைதேய
காமேநா% பதவிகேவ. (6)

அணலா )தர ேதாளழக ெரDலக
மஃைம ய%றிமைறதா

னாணல% ெபண#ல ன3ய#ல ென%பட
னாிய>ற G1வென%82

ெவெணAதா% %0க- டப< ற%றிேய
ேவ8பல ப<8ைடயா%

ேமA,பதா னிைரமர0 ேகாபால% விசய%ற%
மி*கேத, பாகனானா%

மணிலா ைசையைவ த ைவவத தாA
மட*ேகாைல ைய)மதா%

ம68ெம* >6றெம% ெறேவ னவைனநீ
வ3யேவ- கி%றெத%ேனா

கணக% 0  விள4கவ1 ேகாைதேய
காமேநா% பதவிகேவ

காாித1 மாறதி1 மகளாய ேகாைதேய
காமேநா% பதவிகேவ. (7)

தினகர ெனன*கதி ெரறி ெதB கC வ
ெசAய>ளி மணிையமாபி6

சி4காத ன2ெபற வைம நா மலெபA
சிற,0ன* >தCேபர%

பனகனி4 >ைனமற ெதா1கண, ெபாBதிD
மக%றி1, பவென%பதா

ரறிC6ற மைறக6ற நிைலெப6ற நி%ெப1ைம
யதைனநீ யறிகி%றிலாA

மனமறி தனராகி யனவரத நினமல
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மாளிைக திறதைட*>2

வாயி#கா வலச ர Jாிய நிரதர2
வரத1க த1கெவ%ேற

கனகநா- டவேரா ,ப  *ேகா<
கடCள1 ம<வண4க*

காம%வ த<ெதாB2 0ைவ, பிரா-<நீ
காமேநா% பதவிகேவ. (8)

ஒ1க12 01வவி6 >மரனவ னி1க12
01வவி6 >மாியாநீ

ெயா%8க- காவிய2 பாண ைத யளியநா
றநி% 8ட*>மவனீ

ெச1க பயக- காவிய2 பாண
தி1 தக, 0>க தா6

ெசHெசேவ யளியநா றநி% 8ட*கிநிைற
திைரெகாG ேநா*க திநீ

யி1க* க4>6 களி6றண லவனீ
யிைர திைர தீர2 வ6றா

திB*>மா% மதற* கடபடா டனிமி1>
மிைணைல* களியாைனயாA

க1கி6 >ழகரழ கைரெவ#ல C1விலா*
காமேன% வி#30 

க%னிேய நினதி1 C1ெவா%8 மைம"ேம
காமேநா% பதவிகேவ. (9)

>வைளெயா ககழீஇ, பவளவாA நி தில*
ேகாைவைய விள*கிL%றாA*

ெகாடநதி ெயா%8தி1 *>ள ைதநீ
>ைடதா >ழ=லறிேய

தவளெவ ப-<ைன )6றிெவ பிைறெயன
தைழதி1ம தெலBதிேய

ததிர ெதாமதி ர2பராA ந8மல
தைனெசாாி 1விலாதா

Dவளக, பி தி தல 1C ளானாக
Cபசாி ெதா1ேபாநீ

"பெத% ெமA தி1 வர4ேகச னி%8வ
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%ைனயி4 ெகAதிநாைள*

கவளமா# யாைனேம6 றி1Cலா வதிட*
கடெவ% கனCைமயா6

காாித1 மாறதி1 மகளாய ேகாைதேய
காமேநா% பதவிகேவ. (10)

தணளி* கடCளாA நீ>றி தவனினி
தனியி1, பவDம#ல%

றாமநி திலமணி, பதாி திரனய%
றமெரா மக-ேபசேவ

ெவமண# பர,0ம <லந, ப1தியி%
விைள த தழ#சா%றதாA

ெவளணிய ணிந6 க6பணி யணிெபாாி
ேமதக கத-டபி%

ெனாமல* ைகபி< ததைனவல2 வத2மி
ெயா1தாளி :%றிவடமீ

Dபயக களிேனா*கி மணவைரயி% வாம6
ெறா1நாளி% மணிIதிவாA*

கணிைண களி,பவா ைன,பவனி ேபாவாA
காமேநா% பதவிகேவ

காாித1 மாறதி1 மகளாய ேகாைதேய
காமேநா% பதவிகேவ. (11)

?6பய% பல)1தி.
அ< தா மைர,ேபாதி னி6ெப6ற பாகீ
ரதி,0னைல யடரட

த,0ற தயைனத 3,0ற தைனவ*>
மெத%ன வ1ளியரனா

< தாம மாெமன, 0ைனயவ% ற1GB
தலர4 ேகச%தலா

தைலவ 12மகிழ ேவதி1, பாைவதி1
ெமாழி,ப தீெரBபதாA

வ< தா ரண,ெபா1 ணய2ெப6ற பாமாைல
வாசமல மாைல"1G2

ம#3நா- <Dவி#3 0  மடைதைய
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வB பி ைள*கவிையேய

ப<,பா ரத%ெபா1 வ<,பாாிS Cலகினி6
பா3 த ெச#வெம#லா2

பாாி த ப<ெயAதி ெயAவா நி தெரா
பழ>ெமா1 ேபாி%பேம.

ஆடா பிைள தமி 16றி6:,
16றி6:,
----------

ஆடா தி'வ!கேள சரண

