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Source: Source: Source: Source:     
க�சகிாி சி�ேதச
 சதக�. 
இ ேசல�ஜி�லா ேசல� தா��காைவ� ேச
�த  ெப�மா�க��ட�ப�   
!ர�ம# த�மராஜச
�மா அவ
க% &மார
  ேசல� அந�த நாராயணச
�மா  
அவ
களா� இய+ற!ப�-, ேசல� காேல. தமி/!ப� த
  
#ம� - சரவண!பி%ைளயவ
களா� பாிேசாதி�க!ப�-,  
ெச�ன!ப�டண� மதரா1 ாி!ப� அ�சிய�திரசாைலயி� பதி!பி�க!ப�ட. 
1902 
விைல அணா 2 
-------------- 
சிவமய� - தி��சி+ற�பல�.  

சிற���பாயிர
சிற���பாயிர
சிற���பாயிர
சிற���பாயிர
....    
 
ேசல� காேல. தமி/!ப� த
 #ம� சரவண!பி%ைளயவ
களிய+றிய 
திாி2 வி��த� 
 
ம�சமைல 3ற�&4மி ம�சனமா� -த�க-!ப மணிசீ
 வா
�&6  
க�சமைல� கா�தநதி� கைரயம�� சி�ேதச
 கமல பாத�  
ெந�சமைல வற!பதி�� த&ெபா�%ேச
 சதகெமா�7 நிக/�தினானா�  
வ�சமைல யாவ��த நாரண!ேப
 வரகவியா மைறேயா�றாேன.  
 
கனி3தி�� ேசாைலெசறி க�சமைல� சி�ேதச
 கமல� தா�மீ  
தினிய8ைவ த�ாீதி� சதக9வ� ெத4திய�ப ெரவ
�& மீ:�தா�  
2னிதமி& ெம8
ேவத &லதிலக� 2லேவா
க% 2க4 ேநய�  
மனித
களி ;ைசம�� மா�த நா ரண!ெபய
ெகா� மைறேயா� றாேன. 
----------- 
 
ம&; ப�டண�தி;��&� ஹி�- ைஹ1=;� பிரதம சகாய  
உபா�தியாயராகிய மகா-ள-ள-# 9�ைவயவ
க% B.A.,  இய+றிய  
அ7சீ
�கழிெந ல யாசிாியவி��த�. 
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அ�சமறி வாியபர� 9 க-!ப வ�2;3 
        மர�� ேச
�த  
க�சமைல� தல�ைற3� சி�ேதச�கட�ளிைண�  
        கமல� தா�& 
ெந�சம;ய�பிென- நில�2கழ ந�தநா 
        ரணேவ ணீ�-�  
ெச�ெசா�ம; ெயா�மாைல� ெகதி
மாைலயி��2வியி+  
        ெறாி�தி ேலமா�.          (1) 
 
மி�ெனா�&� சி7வா/ைவ மிளி
வி�&6 க��தினனா: 
        விாி�த ேக%வி� 
த�ெனா�&� ெப��2லவ னந�த நாரண�2க@� 
        தமி/!பா மாைல 
எ�ெனா�&6 கடல9ைத யினி!ெபா�& ம�ைமயினா 
        வில6&� Bய 
ெபா�ெனா�&� ெபா�பதி�த மணிெயா�& மணிதிக4� 
        ெபா;வா ல�ேற.          (2) 
 
வ�ேலா
�&� ெதாிவாிய கைல�கட;� மதிெய�C 
        மைலைய நா� � 
ெசா�ேல+&� ெப�9ய
வா+ கைட�ெத-�த வ9தெமC�  
        Bய Dைல 
எ�ேலா
�&� பவ!பிணியி னி��யர� தவி
�கிதிம 
        விர6கி E�தா�  
ந�ேலா
�&� 9த�ைமெப7 ம��தநா ரணென�C 
        நாவேலாேன.  (3) 
 
வி�94� விள6&7ேமா ரா யிC� ேம�வி� 
        விள�க� ேபால  
எ�946 ெகாள�கிட�த பலகைல3� திர� யD  
        றிய+பா �%ேள  
க� 94 மிழ�ேதா
�&� பா
ைவத�� ெபறலாிய 
        க�ைம ேபால  
ப�9தி
�த நா லன� லந�த நா ரண!2னித� 
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        பக
�தா� ம�ேனா. (4) 
------------ 
 
F�ைற மகாவி�வா� மகா-ள-ள-# காளிய�ண! 2லவ
 &மார
  
மகா-ள-ள-# 8�தர� பி%ைளயவ
க% மாணா�க� ெளா�வராகிய  
மகா-ள-ள-# வா6க� ஐயாசாமி 9த;யாரவ
க ளிய+றிய 
இர�ைட யாசிாிய வி��த� 
 
தடம�� &மேரச�பயசர H�2ய� தைனயC தின�ப ர�ேவா� 
சாஜன ச6க!ர ச6க� க�தெச� தமி/வாண ��&ாியவ� 
ச6கீத ஸாகி�ய வி�வஜன ேநச� சேரா�க மட�ைத வாச� 
றைலைமெயா- ெப�ைமய� 2ாிதனி+ பாி�ட�ச�சாி� கி�றநி2ண�  
 
படவர� 2ைனவிமலர 2க4 ெமஜூ
ேவத பாரக &ல� தி�ேதா�  
ப�ேராகி த�ற�ம ராஜமைற ேயா�ெப+ற ப�2ள &மார சீல�  
ைப�தமி4க�ைர யக�தநா ராயண� பமவதி ேம� ஞான  
ப�திெயா- க�சகிாி சி�ேதச
 மீதினி+ பாமாாி ெபாழி3 ேமக�  
 
8ட�ல� கட@லகி றமி/வாாி தி�&� 8ம6கல ெவ4�ெத -��  
8க�த� 8ர�சித மி&�தம ர�த�� ெசா+க� ம�வ!2 ைன�ேத  
8ைதெயC� சதகமிைத யிதய6 களி�கேவ Dயவ
 தம�க ளி�தா�  
8பகர தயாரஸ சர1வதி விலாச� ெசாLபலா வ�ய �ய�  
 
இடபமிைச வ�பரம சிவ&மர ன�ளினா ெல�ேலா
 கM�ச ாிெயன  
இய�பான சமேயாசி த�திC� &7கவி யிய+றியி� D;� ைவ�தா�  
இைணயிலா வர9த� கா6ேகய ன ெதா4 திைற�8� !ரப�த வா�கி  
எ�கா@ ேமலான த�ேகா
 சபாெஷ� றிய�2க� தமி/!2லவேன. 
----------- 
 
ேசல�ஜி�லா நாம�க� தா@�காைவ� ேச
�த க�O
!ப   
ேச. நாராயைணய
 &மார
 !ர�ம # #ேவ6கடரமைணய ாிய+றிய 
எ4சீ
�கழி ெந ல  யாசிாிய வி��த� 
# ேவ6கட ரமைணய
 இ�Dலாசிாியாி� மாணா�க
. 
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ெபாைமைய நீ�கி! 2க4டனM� ெபா+27  
       ெச�ைன மா வர8�  
கெவா� நிைலயா� ேசலமா! பதி�கா6 க�&76  
       க�சமா மைல!பா+  
7திமி& ெப�ைம! பதிவள
 த�ம ராயேசா திடர�� 
       தவ�தா+  
&திெகாM6 &மர� &மரேவ ள�ளா+ &வலய� 
       சிற�திட �தி�ேதா�.         (1)  
 
உதி�தி- மன�த நாரண! ெபயேரா Cள�தினி  
       @ய
மைல� சி�த�  
பத�திைன! பதி�த ப�திமி� &ைடேயா� பதிக9�  
       சதக9� பலவா+  
7தி�திட� ணி�ேதா� 7தி!பவ
� ககலா� ைணய�% 
       வ;யிC+ 7ய
ேச
  
விதி�தி-� பிறவி� கட�கட� திடேவ  
        விைனெயன விள6கின� ம�ேனா.         (2)  
 
ெந-6கட� 2ைடP/ ேநமியி� வலய  
        நில�7 நீதித� ெனறி&� 
றி-6&ைற நிர!பி� கீரந+ கட;  
        னிவ
�ெத4 மதி2ைர மதிைய  
உட�27 9யி
�& Mதயமா� ப �&  
        9தவிேய யந�தநா ரண ேவ%  
ப-�பவ� கட+ேகா
 பாைதயா யினி  
        பா ன னீதிD+ சதக�.          (3)  
 
பா ய பCவ+ ப�தி3 நிைற3�  
        பய�றர நி�றத+ பர�ற�  
நீ ய 2க4 நீதிந� ெனறி3  
        நிைலெபற! பிணி�ததா:� ல6&6  
ேகா P ாியைர� திர1காி� தேபா+  
        &லெவாளி சிற�த தா+ கட�P/�  
ேதா ய �லகி� 9+றித� ெப�ைம  
        3ைர!பேரா �ண
�தவ ரலாதா
.          (4)  
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நி�தில� த�ைன ேந
ெப7 ெமாழியா  
        னிைறமணி ம&ட9� 2ைன�  
இ�தைர 2க4� வளCைட! ெபாழி�ேச
�  
        தில6&ந+ க�சமா நகர�தி+  
ப�த
க% பயC:! பயி�த�� சி�த
  
        பத�திைட நிைனவ�� Bய  
8�த
க� மனமா மலாிைட� ேத� 
        ேபா+7ளி�தர சி��&மி� சதக�,          (5) 
 
இைச3ைட யவ� ெமழி@ைடயவ�  
        மி�ைம3 9ைடய�� யா�� 
நைச37 நைடைய 3ைடயதா:�  
        க�வி ந+ெபா� ளி�லவ �:ய 
விைச3ட� 2ைன�ேத யிைறவன  
        த�ளா ;�% வ; யிரவியி� 9�ன 
ரைசவிலா ெத�7 மிளி
த�� 2கைழ  
        யைட�தன ன�னவ� ம�ேனா.          (6) 
 
கா�தந� னதிP/ கட��9�னிைலயி+  
        கா�-மி� நீதிைய� கா�Q
  
கா�தந� னதிேயா கட�ளி னிதிேபா+  
        கா�பிC6 கதிமிக� சிறிேத  
கா�தந�னதிேம+ கதி9தி
� ெதா4&6  
        க��தினா @ைர�தன� ேபா@6  
கா�தந� ன தியா+ கம47� சா�த தா�வி� 
        கலைவயி+ றிைள!ேபா�.          (7) 
 
ேவத9 மைறயா வி4!ெபா�� மி&�  
        வியCைட! ெபா�ணனி ேச
�தீ  
ேதாதின Cலகி@%ளவ
 ெபா��ேட  
        3:3மா றறி�திைத3லக�  
தீதற விவ+&� ெச:வேதா
 ைக�மா  
        ெற�ெனனி+ றின�தின மிதைன  
ஏதம+ 7:ய வ�2டன:� ப �தேல 
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        ெயவாித+ கிைசயா
.          (8) 
 
2ைடப- 2ன@� ெபா:ைக3� ெபாழி@�  
        ெபா��ைட! 2�ணிய� தல�தி  
லைட37� ெபாிேயா ரைவயக� தி��ேத  
        யைற3மி� சதக9 மர6ேக+  
றிடவி�� தத+பி ன�னவ
 மனமா  
        மதகாி மீதிவ
� தவனி  
இடெமலா� ெச�றி யாவ��  
        2கழெவ6கH மிளி
�தைத ய�ேற.  (9) 
 
சிற���பாயிர
 �றி�சிற���பாயிர
 �றி�சிற���பாயிர
 �றி�சிற���பாயிர
 �றி�....    
------------  
தி��சி+ற�பல�. 

க�சகிாி சி�ேதச� சதக
க�சகிாி சி�ேதச� சதக
க�சகிாி சி�ேதச� சதக
க�சகிாி சி�ேதச� சதக
    
    
விநாயக� கா��விநாயக� கா��விநாயக� கா��விநாயக� கா��. . . .             ேநாிைசெவ�பா.    
ம�சமைல ேச
ெபாழி�P/ வா�ேறா: ெந-9க�-�  
க�சமைல� சி�ேதச� கா� மல
�&-ெந�சகேம  
ைப�தமிழினா+சதக! பாமாைல Pடநிைன  
த�தி9க� தீசனி� தா%. 
 
அைவ யட�க
அைவ யட�க
அைவ யட�க
அைவ யட�க
. . . .             ஆசிாிய வி��த�.     
ந+ெபா�ளில�கண வில�கிய ெமC�ெபாிய நரைல94 6& �  
        நாெடலா� ெபாழியவ� கவி9கி ெலன�கமல நாமக% கடாTேம��  
ப+பல கவி�ச�ர வ
�திகளி� ெம:!2க/ பர�தச9க�திேலகி!  
        பாவின� சீ
நிைறகளறியாத நாயிேன� ப�Cெம� ெச:3ளியைல 
வி+பன விேவகிய
க ெளா!பி� சபா ெஷன விள�2வ
க ெள�7ேத
�  
        ேமதினி மதி�&ெமா� நீதிசத க�2கல ேம�ைமெப7 க�சகிாிவா/  
ச+!ரபல ஸ�8கி
த ஸ�2�ஷ ஸ�விஷய ஸமரஸ 8பாவேயாக  
        ச�திய தயா நிலய சி�ேதச
 தமபய தா% பணி� தன� மகி/�ேத. 
 
இ����� நிதி தவிேனா� சிற��இ����� நிதி தவிேனா� சிற��இ����� நிதி தவிேனா� சிற��இ����� நிதி தவிேனா� சிற��....    
கட@லகி� மகிைமெப7 க�ச கிாி சி�ேதச
 கா�மல
 9 �கணி�  
        க�ெமா� நீதிெநறி சதக� 2ைன�தைத� காசினிெய லா� விள6க�  
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திடம�� மி�சதக ம�சிட� ைக!ெபா�� ெசல��& ேவ�-மதைன�  
        ேசரல� 2ாியதனி@ைறேவா
க M�பல
 சிலா�கியமி ெத�7ண
�ேத  
தடம�� நிதி3தவி ேமதினியி ;னிதான சா8வத மா&மி�D 
        றைன3வங� த�சிட� த�கநிதி 3தவிேஞ
 கால�தி ெல�கால96  
ெகாைட3த� நல97வ ரைவெயலா� திக47 &ண�ெப7வ ெர�நாளி@6  
        ேகா�திைரெய லா6&ல� கீ
�தி!ர தாபெமா- &வலய� தனி�வா/வேர. 
-------------  

க�சகிாி சி�ேதச� சதக
க�சகிாி சி�ேதச� சதக
க�சகிாி சி�ேதச� சதக
க�சகிாி சி�ேதச� சதக
....        ----        �"�"�"�"....    
 
அ�தண� சிற��அ�தண� சிற��அ�தண� சிற��அ�தண� சிற��....    
Fேம� ைவதீக நியதிெநறி வ4வா 2ன;� 9� ச�திV/கி!  
        2னித97 பகவத
� சைன2ாி� ெதா4க@� 2க4�யா காதி நிகழ�  
ேதேம� விரத9� மைறயாக ம6கைலக ேட
�ேதா கி�றநலC�  
        சீலமி& ப�திெயா- கால9ைற தவறா ெஜபதப� ெச:7தியா:  
மாேம� காய�ாி மகிைமயா @�8�தி ம�திரபல�தினா@�  
        மாதெமா� 9�மாாி ெபாழியைவ� லெகலா� வள9ற� ெச: ந�றா:�  
காேம� த�ெவன� த�9ைற3 மைறேயா
ம க�வெமன லா&ம�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (1) 
 
ேவ�த� சிற��ேவ�த� சிற��ேவ�த� சிற��ேவ�த� சிற��....    
சாமேப த�தான த�டெமா- விைனெகாM� ச
வித �பாய6கM�  
        தாியல
க ளிதய9� ெபாிேயா
க% வா:ைம3� சர6க ேசைனபல9� 
Fமி34 ந+& க� மீதிலவி மான9� 2க/நீதி ம�திாிெசா@�  
        2�தி3� ெகா�-ெவ& ச�தியநி தான9� ெபாழி3மைழ ேபா�றெகாைட3�  
மாமக Mலாவிவ� நா-நக ராலய9 மனதிவிழி ெசவியிலா:�  
        மCநீதி வ4வா ெச6ேகா னடா�திவ� மா�சிேச
 9ைறைமக�-  
காமகM நாமகM ேமமகிழ வா4வ காவலாி ய+ைகய�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (2) 
 
வணிக� சிற��வணிக� சிற��வணிக� சிற��வணிக� சிற��....    
9� நவ ர�னமணி ப�-ப� டாைட3� 9த;�- வா6கிவி+பா
  
        9த@�& மைவநி�ற தவைண�& நாெள�ணி 9 வான விைலெசா�@வா
  
சி�தித� நிதியி@� வ� யி@ ெமா�கா8 ேசத�வா ராெதா4&வா
  
        ேதவாைல ய�தி�விழாெவC� ேமலான ெச:ைகயி+ ெசல�ெச:வா
  
நி�தநி� த�ப+7 வரெவ4 வா
ந�ல ெநறி3ேளா
� ேகெகா-!பா
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        நீதியி� லா�ெகா ய மானிட
க ைள�ர நி+கைவ� தி-வ
ப�-� 
க�தாி� தெவன! ேப8வா ாிைவக%வணி க�&ல� திய�ப�லேவா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (3) 
 
ேவளாள� சிற��ேவளாள� சிற��ேவளாள� சிற��ேவளாள� சிற��. . . .     
ெதானி�கி�ற மைறயவ ெரா4�க9� 2விமீ ேதா�றல
 நடா�மர8�  
        ெதாைகெபாிய லாப97 வணிக�ய
 ேம�ைம3� 8பேசாப ன�ெச:வ�  
நைன�கி�ற ணிகM� பணிகேளாடணிம�� நாாிய
க ளகேமாக9�  
        நாமக% விலாச9� தானத� ம6கெளா- நானாவி த�ெச:வ�  
தன�ெக�7 ம�ேறறி விவகார ேமெச: சாதி� வ�லாப9�  
        தாதாெவ ன!ெபய ெர-!ப� ந�றா:� தராதலெம லா�ெசழி�க�  
கன�கி�ற ேவளாள
 2ாிகி�ற விவசாய காாியவ ச�தத�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (4) 
 
கிாிவிேசஷ
கிாிவிேசஷ
கிாிவிேசஷ
கிாிவிேசஷ
....    
சீ
ெகா�ட ேம�கிாி வடேவ6க டாசல� ேத8மி& ேசாணாசல�  
        திக/பழனி ய6கிாி சிவாசல6 க�தமைல ெத� பர6 கிாிவிரா;  
நீ
 ெகா�ட தீ
�தமைல சர கிாி யிடபகிாி நீலகிாி நாகா சல�  
        நியதிய  ேயா
 பர� ைகைலய6 கிாிெபாிய
 ேநச97 மிமயாசல�  
வா
 ெகா�ட யாைனமைல ேசாைலமைல நலமி& வராக மைல சி7&�மைல  
        மகிைமெப7 தணிைகெயா- க காச ல�பல
 வண6&ெத� ெபாதிைக3டேன  
கா
ெகா�- ெபாழிகி�ற மைலவள ெமலா நின க�சாச ல�தைம3ேம  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (5) 
 
தீ��த விேசஷ
தீ��த விேசஷ
தீ��த விேசஷ
தீ��த விேசஷ
....    
தி��ல� சி�நதி காேவாி க�டகிவ சிWடநதி ேகாதாவிாி  
        Tீரநதி க6ைக நதி =டல� 2ாிைவைக திக/க�சி ம��க�ைப  
ந� மைத சர1வதி பவானியம ராவதி ந7�2ன னிைற�தய9ைன  
        நாெடலா� 2க/பர� 6கப� திைரேயா- நரைல2& ைமராவதி 
ம��நல மி&ெப�ைண யாதியா! 2க�கி�ற மாநதி!2�ணியெமலா�  
        வ�ற வளி�&நி� க�சாச ல�B- வ�கா�த நதிV/கி +  
க��ல� ம7பிறவி யHகா 9�தித� கன மகிைம 2ைடயத�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (6) 
 
'��தி விேசஷ
'��தி விேசஷ
'��தி விேசஷ
'��தி விேசஷ
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சதமக� பதியி@ள க+பக� தா�ைவ� தாரணியி� வரவைழ!பா:  
        த�9கி றைன!பி � !பிழி� தறி� தேபாதன
 &ழா�தி�க�  
*சிதம�வ �ைரயா  யWட &ல ெவ+பிைன� ெச6ைகயா ேல�திநா�&  
        தி�கி@� ப�ெத�ன Xசிவிைளயா -வா: ெசகதல ெமலா�2ர�&�  
பதிெயன விள6&வா யWடம சி�திக% பாி�த� ப��&த�வா:  
        ப�சிைல ரஸ�தி+ களி�ேப7 ெச�ைப! ப4�தெச� ெபா�ன�&வா:  
கதி3தவி ெய�ைன3� பாதமற வாம+ க��ற வைம!பதாிேதா 
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (7) 
---------- 
* சித�-ஞான�. 
 
இ()இ()இ()இ()ம( ம( ம( ம(     
உ�ைமதிக 4�ப�ல க�தினி @லா�வா 3ரகC மிைள!பாறேவ  
        ேயாகத� ட�தி� மீ தீேர4 2வன9 ெமா46கா யி��கைவ!பா:  
வ�ைமவ� ச!தேம க6கைள3 ெமா�றாக வ�ஷி�க ��ெச:&வா:  
        மாக�H ம9தைனய Fதிசா தனமி�- ம7�7 சாீர�தின�  
தி�ைமத� மகிைம!ர தாபேம �மெபாிய ேதசாதி பதியா�&வா:  
        சிைலவ வ மா3+ற களி7ைக� நீ� ேய தி�ன� க��2த� நின  
க�Hெளைன ைவ�ன பாதகம ல�த� கா�ர� சி!பதாிேதா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (8) 
 
இ()ம( இ()ம( இ()ம( இ()ம(     
அ�டநா க�ைத! பி �விைளயா-வா யைலகட;� ேமனட!பா:  
        ஆதவ� ேறாினி+ F� வ� ரகமீ தாேராக ணி�வ�வா: 
&�டேரா க�ைத� ெதாைல�வி- வாெயம� ெகா�ட�யி ைர�ெகா-!பா:  
        =-வி� -�=- ெச�@வா: பலேகா  ெகா யவிைன ைய�ெகா�@வா:  
கி�டவா ெவ�றைழ� தழகிலா! ேப ைய �ாீடபதி யா�கிவி-வா:  
        கிாியி@ைற நாிதைன! பாியா�& வா:ெகா-6 ேகசாிைய ெய;யா�&வா:  
க� மா ணி�க�தி ெனாளிX8 மா8ண� கடக�த ாி�த&�ேவ  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (9) 
 
தி+வ+,தி+வ+,தி+வ+,தி+வ+,    சிற��சிற��சிற��சிற��....    
தி3�- நீ6காத ைண3�- ேமலான ைரராஜ ேநய9�-  
        8க9�- 8சி3�- P/ேவா
க� மிக��- B:ைமெயா- வா:ைம3�-  
மதி3�- ெச�ெபா�வள
 நிதி3�- நலம�� ம6கல8 ப6கM�-  
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        மைன3�- மக��- மாதாபி தா��- ம&ட9  P-கி�ற  
பதி3�- சர6க தள9�- ெகாைட3�- பாரதிவி லாச9�- 
        பலC�- 2ைனகி�ற கலC�- ேமேலா
 பழ�கேமா -த��பர  
கதி3�- கன9�- கைம39� ட�த நி� க�ைண3� டாயிலரேச  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (10) 
 
நகர- சிற��நகர- சிற��நகர- சிற��நகர- சிற��. . . .     
திெப7 தி�!பதி சிவாலய6 ேகா2ர� 8+7மதி� ம�டப6க%  
        Bயேவ திய
Xதி ைரராஜ Xதி3� ெசா�@ம+ ேறா
Xதி3�  
பதகஜ ரகமிரத பைடகMைற வி-தி3� பல
ேம� கைடXதி3�  
        பாதச6 கீத9ைற வ4வா ம6ைகய
க% பாடலாி ஹரபஜைன3� 
2தியF� ெபாழி�ெசறி சேரா�க தடாக9� 2ன�பர� மகழிவிாி��  
        Fாி9த லானபதி னா7வித தான9� Fபால �த�ெகாைட36  
கதி
பர� ராஜதா னி�&ாிய நகாியி+ காH7 சிற!ப�லேவா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (11) 
 
பல�பல�பல�பல���
 பய/ப0வன��
 பய/ப0வன��
 பய/ப0வன��
 பய/ப0வன....    
பாைதேயா ர�தி@ள வாவி3� விாிவான ப6கய தடாக6கM�  
        ப�தித� ச�திர9 மிரவிமதி ெயாளி3� *பேயாதர� ெபாழி3மைழ3�  
வாத9� வ�னி3� வழி!2ற� த�மி� வடவி�� க�தினிழ@�  
        வளம�� ேவளாள
 விவசாய 9�Bய வரநதிைய யைனய2ன@�  
நீதியா சா6க96 கி�ைபெயா- ைவ�தத� ணீ
!ப�த @�ச+&ண  
        கி�பைர! ெபா��ேம தாவிய ாிட�தி@7 நிதி3மீ ேர4ெபா�M6  
காத@7 ப+பல
� &பேயாக மாகெவ& கால நிைல 3%ளத�ேறா 
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (12) 
----------  
* பேயாதர�-ேமக�, 
 
இஃதி"லாத வி( ெப+ைம ைடய த/ெறன"இஃதி"லாத வி( ெப+ைம ைடய த/ெறன"இஃதி"லாத வி( ெப+ைம ைடய த/ெறன"இஃதி"லாத வி( ெப+ைம ைடய த/ெறன". . . .     
அரசாி� லாத நக ராலயமி லாதY +ர�பகமி லாதவதன�  
        அறிஞாி� லாதசைவ ெகா4நனி� லாதெப� ண78ைவ யிலாத��   
2ரவியி� லாதபைட Eைகயி� லாதநிதி 2த�வாி� லாதவா/�  
        Fஷணமி லாத�ட� க�தமி� லா தமல
 *2Wகரமி லாதவாவி  
திறைமயி� லாத +தC தீபமி� லாதமைன |சி�ரமி லாதேசைன  
        சிகழிைக யிலாக9  த�தமி� லாதவா: சீலமி� லாதFைச  
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காிசைனயி லா மைனவி யிைவெயலா� 2வியிேல� கா�த நதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+ராச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (13) 
-----------  
+ அ�பக�-க�; * 2Wகர�-த�; +தC-சாீர�; | சி�ர�-யாைன; 
----------- 
 
இ()ம(இ()ம(இ()ம(இ()ம(. . . .     
தாளலய மி�லாத ச6கீத கீ
�தன� ச+சன
க ளி�லாதY
  
        த&லாப மி�லாத வாணிப6 கனைத3ள தைனயாி� லாதவனிைத  
*ேவள�ளி லாதகவி #நகிலமி� லா!ெப� விFதியணி யாதெந+றி  
        ெம:�ைமயி� லாதெமாழி $நளினமி�லாத ம- Xரமி� லாதேவ�த
 
ேக%வியி� லாதெசவி கறைவயி� லாதப8 ேகணியி� லாதகாணி  
        கி�தமி�லாத 8ைவ மணமலாி லாதெபாழி� கீ
�தியி� லாதேதக6  
காள9கி� P/க�6 கட@லகி ;ைவகேள� கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (14) 
--------- 
*ேவ%-9�க�; # நகில�-9ைல;, $நளின� – தாமைர. 
 
நிைறயாவிட மிைவெயன"நிைறயாவிட மிைவெயன"நிைறயாவிட மிைவெயன"நிைறயாவிட மிைவெயன"....    
அ�த9ள ேவைசய
� * க�விேபா னிதிவாிC மவ
மன� கிண7 நிைறயா  
        அரச�� கேபால ெவா�ேகா  ெப�கிவ� தா@மவ ராைச நிைறயா  
வி�ைதமி& ரஸவாதி ய
�&மைல யாைவ3� @வி�தமா C@நிைறயா  
        மி�கேப ராைச3% ேளா
கM� ெக�தைன மி&�வ� தா@நிைறயா  
ெதா�தைர த�6ெகா ய ம��- திாித�� §8மட
க� கிலவசமதா:�  
        P4ெம4 கடெலலா6 க%ளாகி னா@மவ
 �டமன நிைறயாகா� 
க�தமல
 ேசாைலெசறி ந�தனவன6&ல� கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (15) 
----------- 
* அ�வி-மைலெவ%ள� @வி�த�-ெபா�; §8மட
 - கீ/ம�க%. 
 
இற�(மி+�பவ�இற�(மி+�பவ�இற�(மி+�பவ�இற�(மி+�பவ�. . . .     
ப6கய தடாக� தி�!பதி சிவாலய� பாரதனி ேலவிதி�ேதா
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        பலேப
க ணடமா-ம வழிேயார மாகேவ ப�கநீ
� ரவா�கிேனா
  
* அ6கஜ விேராதியா ராதைன� காகேவ யைம3ந� தனமா�கிேனா
  
        அ�டதிைச திற�ெப+ற 2லவரா+ காவிய வல6கார D�ெச:வி�ேதா
  
த6க@7 ச�திர6 கிராம9� டா�கிேனா
 த!பாத வா:ைம 3ைடேயா
  
        தாரணியி னீதிெநறி வ4வாத நரேவ�த
 த�ெப�6 ெகாைடயாள
க%  
க6ைகெப� &�2வியி லழிபாம ;வ
ெச:த கனைத நிைல நி+&ம�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (16) 
----------  
* அ6கஜ விேராதி -சிவெப�மா�, 
 
இ+�( மிற�தவ�இ+�( மிற�தவ�இ+�( மிற�தவ�இ+�( மிற�தவ�. . . .     
விவ காரேம ேப8ேவா
 நீதிெநறி 3ணரா தீ2ாிேவா
 
        ஒ�னலா
 த6கM� கி6கிதம தாகேவ [ழியமி க�ெச:&ேவா
  
தார மைத ேவெறா�வ
 ேசரேவ த�ெச� தாெகா� -ட�வள
!ேபா
  
        த&திேயா
� &தவாத ெபா�ளாள
 ேவ�டக� தனி;�� �-திாிேவா
  
ேபாாினி+ Pரெனன வா:மத� ேபசி! 2ற6ெகா-� ேதா 3ழ�ேவா
  
        ெபா+ெப�7 ைக�ெப�ைண ேம�ேவா ரCதின� ெபா:2க@ேவா
2விதனி+  
காாியமி லாதைல3 நாகாிக மி�லாத கானைட! பிணம�லேவா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (17) 
 
இவ���� ெத3வமி(ெவன"இவ���� ெத3வமி(ெவன"இவ���� ெத3வமி(ெவன"இவ���� ெத3வமி(ெவன"    
மி�சக
� &!ெபா�% ெகா-�தவ
க ேளெத:வ� விரகேநா யாள��&  
        ேவசிேய ெத:வமா6 ெகா ய�� கCதின� விேராதகல க�ெத:வமா�  
ம�சமி& சி7வ�� க�ைனத� ைதய
ெத:வ மாவெலா- க�விக+ேபா
�  
        காிய&� ெத:வமா ம�ல@7 ேவா
�கிட ரக+7மவ ேனெத:வமா�  
ச�சர� 7�பரம ேலாபிய
� ெக�7� த&�த நிதி ேயெத:வமா� 
        த&மைனவி ய
�&+ற தைலவேன ெத:வமா� சா�றவ
� &�ெத:வ நீ 
க�89ைல ேவைசய
� கி�ைச நிைற ய�ெச36 கா�தேன ெத:வம�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (18) 
 
இைவ 4டாயி5 மிைவேவ40ெமன"இைவ 4டாயி5 மிைவேவ40ெமன"இைவ 4டாயி5 மிைவேவ40ெமன"இைவ 4டாயி5 மிைவேவ40ெமன"....    
நாகர 9த+சகல பாைஷக ெடாி�தா@ நப&ண மி��கேவ�-�  
        நரேவ �த �றவா யி��தா@ ேமலான ந�ேலா
க ண�2ேவ�-�  
சாகர� தா�-� சம
�தென� றா@ந+ றயிாிய மி��கேவ�-�  
        தைர94 ெமா�&ைடயி லா�டா@ ெம�ண� த&�தம6 திாிக%ேவ�-�  
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வா&மி& நிதியரச ென�னிC� பலC7 வ��ப  யி��கேவ�-�  
        வளம�� ெகாைடயாளி யானா@ மிதமா: மதி�� ெகா-!பதழகா6  
காக9த லான2% Mைற3ந+ ேசாைலெசாறி கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (19) 
 
இைவெச3ய ேவ40ெமன"இைவெச3ய ேவ40ெமன"இைவெச3ய ேவ40ெமன"இைவெச3ய ேவ40ெமன"    
* ப+றலா ெர�றா@ மாப�தி ேலகி! பாி�தவி ெச:யேவ�-�  
ப�பான பி%ைள94 Vடென� றா@ேம ப%ளியிலைம�த�ேவ�-�  
ச+றாகி @6ேகாப மாறாத V
�கைர� சா
�ெபாி ேயா
 வில�கி�  
சாியான நீதி� ச��கா ல �� த&�2�தி ெசா�லேவ�-�  
உ+ேறா
க ளாயிC� ம+ேறா
களாயிC 9ட;னி+ ெகா யபிணியா  
@யி
மா3 ெம�றா@ ம�ஷத� ேசகாி� டேன ெகா-!பர�ேறா  
க+ேறா
க ளிதய6 களி�� &ளி�கவ� கா�தநதி தீரேம�6  
க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (20) 
--------- 
* ப+றலா
-பைகவ
. 
 
இைவ ெச3யேவ4டாெமன"இைவ ெச3யேவ4டாெமன"இைவ ெச3யேவ4டாெமன"இைவ ெச3யேவ4டாெமன"....    
தன�ேத  யதைன! 2ைத�கேவ� டாந�ல த�ம�ைத நீ�கேவ�டா�  
        ச+சன
க Mறைவ� தவி
�கேவ� டா�பைழய தாயாதி ந�2ேவ�டா� 
மன�ேபான ேபா�ெகலா� ேபாகேவ� டா� தீய மா
�க�ைத நாடேவ�டா�  
        ம7மாத
 மீமய� ெகா%ளேவ� டா நீதி வா�கிய மற�கேவ�டா�  
சின�ேத  ந�ைப� ெக-�கேவ� டாெமா�வ
 ெச:�நல ம7�கேவ�டா�  
        ெச�வ� ெச��கினா ன�ேலாைர Xணா:� ெதழி�! பழி�கேவ�டா6 
கன�ேத  X�ெசல� ெச:யேவ� டா�ெப�6 கடன� வ��தேவ�டா6 
        க�சனிக
 ந+றச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (21) 
 
உபகாரமி"லாதைவஉபகாரமி"லாதைவஉபகாரமி"லாதைவஉபகாரமி"லாதைவ    
எ��&� ெசழி!2+ றி��ெத�ன கா�சிர மில6க! ப4�ெம�ன  
        எறிதிைர� கடனீ
 மி&�ெத�ன $ ஒவிய� ெத!பணி யி��ெம�ன  
ெப��&+ற சா�கைட� த�ணீ
 ம;�ெத�ன !ேரதமழ காயி��ெத�  
        ேப ய
களணிகல� F� �� தாெல� பிசாச&ண ேம�ெப�க% 
ெச��&+ றி��ெத�ன மனிதரH காவிட� ேத� = ��ெம�ன 
        @சீரணியி ேலமைழ ெபாழி�ெத�ன �த�7� �யாகமி� லாதெச�வ
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க��&+ றி��தா@ 9பகார மா&ேமா கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதர க�சகிாி சி�ேதசேன.  (22) 
----------- 
* ஒவிய�-சி�திர�, @சீரணி-ஆர�ய�, 
 
உதவி 
 பயனி"ைல ெயன"உதவி 
 பயனி"ைல ெயன"உதவி 
 பயனி"ைல ெயன"உதவி 
 பயனி"ைல ெயன"....    
ஆப�தி @தவாத ந�பாள
 பி�னி� டேனக6 ெகா-�ெம�ன  
        அாிதான க�விெநறி 3ணராத ெவா�பி%ைள யழகா யி��ெம�ன  
ேகாப�தி ;ரண� 2&�சய ம�வாத ேகாXர
 ேசவகெமன  
        ெகா�சமா யிCந�ல மாியாைத யி�லா� &-�பினி யி��ெம�ன  
தாப�தி ;�லாத த�ணீ ாி��ெத�ன த&திேயா
� &தவியி�லா�  
        தனதா�ய மி�க�ள ச�ப�ன
 வா/வ� தாரணி� கதிக8ைமயா6  
காபி�தி சாதிசி7 ச�பக� ேசாைலெசறி கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன. (23)  
 
இைவ 4டாயி5 மிைவயி"லாவி75
 பயனி"ைல ெயன"இைவ 4டாயி5 மிைவயி"லாவி75
 பயனி"ைல ெயன"இைவ 4டாயி5 மிைவயி"லாவி75
 பயனி"ைல ெயன"இைவ 4டாயி5 மிைவயி"லாவி75
 பயனி"ைல ெயன"....    
மானமி� லாதவ
க ெள�தைன சிற!2+7 வா/�ெத�ன தா/�ெம�ன  
        மைனவி3டேன பிாிய மி�லாத நாயக
 மகி/�ெதன விக/�ெம�ன  
தானத� ம�தயவி லா
ெபா�% வள
�ெத�ன ச-தியி ெலாழி�ெம�ன  
        தயிாிய மிலாதவ
களா3த� வகி�ந+ றாைனயி Cைழ�ெம�ன  
ேசைனயி Cைழ�சம
 ெச:யவைக யறியாத ேசவக மி��ெம�ன  
        திகழைவ மதி�க!ர ஸ6கம ெசயமன� திடமிலா வி�ைதெய�ன  
கான;+ ெபாியமைழ ேப:�ெத�ன கா:�ெத�ன கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (24) 
 
உஉஉஉேலாபியாிய"�ேலாபியாிய"�ேலாபியாிய"�ேலாபியாிய"�....    
சா!பிடா
 ந�@ண� தாியா
க ண�லாைட தானத� ம6க%ெச:யா
  
        சா
�தெபாி ேயா
கைள� க�டா@ மதியா
க% த�மைன� 8பதின�6 
=!பிடா�றவின
க ேணச�ைவ யா
 ெபா�%ெகா-�&�!ர ேமயததிேல  
        =8வா
 ைகவரா ேத8வா
 ம�க�ேம+ ேகாப97 வா
மைனவிேயா  
ேச!பிடா% ெந+றியினி� ேமனியி� விள6கிட� ெச:தநைக [ே◌மணியா%  
        ேச:ெமாழி விய�தவ
க ளழ&பா
! ேபாெமன� ெச�ெபா�னி னா+ெச:76  
கா!பிடா
 பி%ைள க� ேகெதா�7 ேமெசய� க�திடா ாீன ர�ேறா 
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (25) 
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அப� வா8வினா" �ணேவ�பட"அப� வா8வினா" �ணேவ�பட"அப� வா8வினா" �ணேவ�பட"அப� வா8வினா" �ணேவ�பட". . . .     
சி+றறி� ேளா
கM� &ய
ெச�வ� வ�தி + றி� ெயாளி ம�டா:வி-� 
        ேத
�பழ கியந�ப
 வ�தா@� வாெவ�7 ெச!ப�� வா:வரா  
ப+ற@7 ேப
கைள� க�டா@ 96கைள! பா
�திேல ென�7 ந�றா:!  
        ப�ெவ� 76கைள� ெதாியா ெதன�ெசா;! #பானீய 96ெகாடா
க%  
ெகா+றவ� ேபாலேவ தைலயைச� த6ைகயி+ ேகாேல�தி ேயநட!பா
 
        ெகா%Mெமா� ச6கதிக% ெசா�ன@ ேமெசவி ெகா-�தளிெகா ளார+பரா6  
க+றவ
க ண+றவ
 களி�� &ளி�கவ� கா�தாதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (26) 
--- 
# பானீய�-த�ணீ
, 
 
இ+�( ம5பவியாதவ�இ+�( ம5பவியாதவ�இ+�( ம5பவியாதவ�இ+�( ம5பவியாதவ�. . . .     
ப�-ைடக ெண:கி�ற ெதாழிலாள
 X� னி+  
                   பைழயக� ைதகடாி!பா
  
        பமநவ ர�னமணி வி+ேபா
களழகிலா!  
                  பாசிமணி த�ைனயணிவா
  
த�-தவ ைலக%ெச36 க�னா
க% வி� �ம�  
                 ச� ைய� ைகயாMவா
  
        ச�தமல
 மாைலக% ெதா-�கி�ற ேப
ெவ7�  
                   ச�ாியி+ ெகா�ைட9 வா
  
ெகா� ;+ பா�கற� கி�றேப�!பிலா�  
                   =/& � ேத!பமி-வா
  
        ெகா�ைலயினி ென�ைலைவ� �ணாம  
                      ேலசி7 &7�திைன சைம��Hவா
  
க�டழகி ேதவிைய� ைகவி-� தறிவிேலா
 
                கணிைகைய� ேச
வர�ேறா 
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச  
                   க�சகிாி சி�ேதசேன.  (27) 
 
இவ��க�த மி9விட�ெதன"இவ��க�த மி9விட�ெதன"இவ��க�த மி9விட�ெதன"இவ��க�த மி9விட�ெதன"....    
பாவல
 தம�க9 நாவிேல ேமலான பா
�திப
� க9தெநறியி�  
        ைப6ெகா ய ��க9 க+பிேல ெபா+27� ப8விC� க9த9ைலயி�  
ேதவ�� க9தம ெசா
�கேலா க�திேல ேதசிக
� க9தமனதி+  
        ெச:ப�  த
�க9 ைகயிேல ச6கீத சீல�� க9தமிடறி�  
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F�லகி� விதரணிக ��க9 க�ணிேல F8ர
கM�க9தேமா  
        2கழார ண�தி� 8ர�திேல தவேயாக 2னித�� &�பத�தி+  
*காவிதிய ��க9 நயெமாழியி ல�லேவா கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (28) 
--------- 
*காவிதிய
-ம�திாிக% 
 
இவ���விட மி9விட�ேதன"இவ���விட மி9விட�ேதன"இவ���விட மி9விட�ேதன"இவ���விட மி9விட�ேதன"....    
பர�ைதய
 தம�&விட 9ைலயிேல விாி�த� படவர� க�ெகயிறிேல  
        பைகயாள ��&விட மனதிேல ேகா�ெசா@� பாவி�& விடமிதழிேல 
உர�தி-� தி�ட�� &ய
விட6 ைகதனி @ேலாபிய
 தம�&விடேமா  
        �தவா நிதி2ைத� +றி- மிட�திேல 3�ைமய� ேலா
�&ைரயிேல  
கி��ரம மி&�தவ
 தம�&விட ெந�சிேல ெக-திெச:ேவா
கM�&�  
        கிளவித� நாவிேல மய� மீறி விபசாி� கி�றவ
� கி�க�ணிேல  
க��தேத� &7விட6 கைடவா; ல�லேவா கா�தாதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (29) 
 
அ�த�த அ�த�த அ�த�த அ�த�த வின:க;� கழகாவனவின:க;� கழகாவனவின:க;� கழகாவனவின:க;� கழகாவன. . . .     
ப�டண மத+கழ& பலXதி நா+ச�தி பா
�திப
� கழ&ெச6ேகா�  
        பர�ைதய
 தம�கழ& பரதச6கீதெநறி ைப�ெதா � கழ&ெகா6ைக  
ெகா� @ கM�கழ& பா�கற� கி�றப8 *&ரவ�� கழ&ெபா7ைம  
        ேகாயி@ கM�கழ& 8+7மதி� ம�டப6 ேகா2ர9 ந�தவன9�  
தி�டெமா- வா/2�ட��கழ& ந�மைனவி சி7வ�� கழ&க�வி  
        திக4� சைவ�கழ& ேமேலா
க ள�27 சிேனகித
� &தவியழ&  
க�ெடழி� மட�ைதய
� கழ&க+ ப�லேவா கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (30) 
------ 
* &ரவ
 - &�, 
 
பதெரன�ப0ேவாாிவெரன"பதெரன�ப0ேவாாிவெரன"பதெரன�ப0ேவாாிவெரன"பதெரன�ப0ேவாாிவெரன"....    
2மைனவி ய�ற! பரமாத ாி�ப� ெபா��திவா/ பவெனா�பத
  
        2க/பர� தா:த�ைத ேயா
மீ தீ7 2ற6=7 ேவாென�பத
  
உத�தன தானிய மி��கந+ பா�திர� தவாத நரென�பத
  
        உ+ேறா
கைள�ச+7 ெம�ணா பைகெச: ெதாழி� வி-ேவாென�பத
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மதவிஷய மதிெலன மர2தா� ெபாிெத�7 வாதா- ேவாென�பத
  
        ம�களி+ ெபாிேயா
க% ெசா+கைள� ேகளாத மனிதெரா� பதர�லேவா  
கத/�ெப7 கத;மல ாிதழவிழ மெவா4& கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (31) 
 
இ-ெச3ைக ைடேயாாி� ெபய�ெகா=வெரன"இ-ெச3ைக ைடேயாாி� ெபய�ெகா=வெரன"இ-ெச3ைக ைடேயாாி� ெபய�ெகா=வெரன"இ-ெச3ைக ைடேயாாி� ெபய�ெகா=வெரன". . . .     
பி �தபி  சாதி�க வ�லவ� னாென�7 ேப8மவ ேனVடனா�  
        ெப�2�திைய�ெகா�- சின9தி
� ேதசம
 பி �க9ய� ேவா� V
�கனா�  
எ-�தவி� காாிய� ெம�னா� 9 �தெத� ெற�Hமவ ேன&�டனா�  
        எைழகைள ெயதிாி�- @ெவ�வ�த ெச:ைகயா ;ட
2ாி& ேவா�றீயனா�  
ெதா-�தி-� 2�ணிய� நிைறேவறிடாம+ ெறாைல�&மவ ேனபாவியா�  
        8பதின� தினி�வ� தீெமாழி வழ6&ேவா� *Pாிய& மாரனா&6  
க-�தேகா ப�கன லட�காத ம�கேள $க�ெசவி� §க-வ�லேவா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (32) 
-------- 
@ ெவ�வ�த ெச:ைக-பய97�த�, * Pாிய&மார� - சனி,  
$ க�ெசவி-பா�2, § க- - விஷ�. 
 
கறறிவி"லாத மைடயாிய"கறறிவி"லாத மைடயாிய"கறறிவி"லாத மைடயாிய"கறறிவி"லாத மைடயாிய"....    
ஒ+றி[
� தியாேகசனீெய�7 ேலாபிமீ சிதமா:� கவிைதெமாழிவா  
        ெரா�கா8 மீயாத Xணைர� ெகா�டா  3த�ெகாைடயாளிெய�பா
  
ச+7ெமா� ெவ+றிவைக யறியாத ேப ைய� சமாினி+ Pரென�பா
  
        தானத� ம�தயவி லாதெவ& ெபா:யைன� த&மாி� ச��ரென�பா
  
&+றேமா ராயிர� ெச:திாி ேவா
கைள� *ேகாபதி� கிைறவென�7  
        §ேகா�திைரயி� விவிதமா:� ேதா�திர� ெச:கிற ெகா-�பாவி யா6கவிஞேர  
க+றறிவி லாமைடய ாி+ெபாிய Vடரா6 கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (33) 
----- 
*ேகாபதி-இ�திர�, §ேகா�திைர-Fமி, 
 
இ9வின:களிஇ9வின:களிஇ9வின:களிஇ9வின:களி    சிற�பிைவெயன"சிற�பிைவெயன"சிற�பிைவெயன"சிற�பிைவெயன"....    
நாெல�  ராக�தி ேலச6க ராபரண ராகெமா� ேறசிற!பா�  
        நாாிய ாின�திேல 3லெகலா� 2க/கமைல நாமக% ெவ&சிற!பா6  
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ேகால� ட�மி�க வழிநைட� &தவித� &திைரேய ெவ&சிற!பா6  
        &ணமி&6 க+ேபா- ைணவைன! ேபா+றி- &-�பினி யதி+சிற!பா�  
கால�தி னீ
வள6 & வள� பயி
வள� சா
�தநில ேமசிற!பா�  
        த�கெதா� ெகா+றவ ாி��கி�ற ப�டண� த�னி�வா/ வசிற!பா6  
கால�தி @தவித� ந�ேப சிற!பதா6 கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (34) 
 
இயைக-ெசயல/றி மா�படாெதன"இயைக-ெசயல/றி மா�படாெதன"இயைக-ெசயல/றி மா�படாெதன"இயைக-ெசயல/றி மா�படாெதன"....    
த�டவா ள�மீ ேதா-கிற 2ைகவ�  தைரயி� மீதினிேலா-ேமா  
        தைரமீதி ேலா-கிற மரவ�  நீ%கட+ ற�ணீாி� மீேதா-ேமா  
2�டாீ க�ெபாிய வாவிய� லா+&7� * ெபாைறயி@+ப�தியாேமா  
        + ெபா�னிம- த�னி@7 9தைலெயா- மகரமி! 2வியி@யி
 வா4ேமாP+  
ெகா�டேம க6கைள� க�டமயி� ேபாலவா� ேகாழிநட ன�ெச:3ேமா  
        §ேகாகநக மிரவிைய� க�-மல
 த�ைமேபா+ &9தமல ாித/விாி3ேமா 
#க�]ர வ�சிறிய தாC@ 9�மத� காியின6 க�க�8ேமா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (35) 
-------- 
* ெபாைற-மைல; + ெபா�னி-காேவாி; §ேகாகநக�-தாமைர; #க�]ரவ�-சி6க� 
 
அ�த�த வின�தி�ய��தைவஅ�த�த வின�தி�ய��தைவஅ�த�த வின�தி�ய��தைவஅ�த�த வின�தி�ய��தைவ. . . .     
மைலகளி� மகாேம� மாத�தி� ைவகாசி வார�தி ;�வார�  
        மல
களி+ கமலமல
 நகாிதனி ேலக�சி மரமதி+ §ச��ரதிலக�  
பல Fத மதி�வா3 வ�2ன; ேலக6ைக ப8வினி+ காமேதC  
        பாாி2க/ Fமியி+ காWமீர க�டந+ பறைவயினி� @ைவ�ேதய�  
இல&மணி யி+பம ராகமணி ேம�ைமதிக ழி� களி ேலவசி�ட�  
        எ4கட;ேலதி�! பா@ததி ச6கீத மிைசXைணயினினாரத�  
கைலதமிழக�திய� க+பினி ல��ததி காசினியி @ய
வ�லேவா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (36) 
----------- 
§ ச�திரதிலக� –ச�தனமர�, @ைவ�ேதய�-க�ட�. 
 
அ�தவின�தி�ய��தைவஅ�தவின�தி�ய��தைவஅ�தவின�தி�ய��தைவஅ�தவின�தி�ய��தைவ. . . .     
அழகினி+ *ெச6கமைல ெபா7ைமயி+ Fேதவி யறிவினி+ §ெற:வம��ாி  
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        அாியவி+ ேபாாினி+ ப+&ன� ெசா�@� காி�ச��ர Fபாலக�  
விழ�7� Fைசயி+ சிவFைச வி-பைடயி� ெவ+றித� ேவலா3த�  
        ேவதிய
 ெஜபி�கி�ற ம�திர� தி+!ரணவ� ெவ+றியினி� வி�ரமா
�க�  
ெசழியவி! 2வியி@ள ேதவாலய6களி+ தி�ைல� சித�பரதல� திறைமெப7  
        மி�கமதி லரெசC6 ேகசாி @ெச�வினி+ Pரபம�  
கழக97 க�வியி+ ேசடCய
 ெவ�றறிஞ
 கழ7வா ரநவரத96  
        க�சனிக
 க+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (37) 
-------- 
* ெச6கமைல-தி�மக%’ §ெத:வம��ாி-வியாழபகவா�. @ெச�- உ3�த� 
 
தி+வாழிட:க=தி+வாழிட:க=தி+வாழிட:க=தி+வாழிட:க=....    
வி�-வி னிட�தி@� விேவகிய ாிட�தி@� விள�&!ர காச�தி@�  
        ேவ�த
களிட�தி@� F�தடா க�தி@� ெவ+றி37ேவாாிட��  
த�-ள� ச�தன6 &6&ம6 =விள� சாதிம� ;ைகத�னி@�  
        த�தியி� 9க�தி@6 க�க 9க�தி@� ச�யவாசகாிட��  
வ�-ல� கமல6 கட!பமல
 மீ�வி வாகமாளிைகயிட��  
        *மகரால ய�தி@6 க6காஜ ல�தி@� மாதவ� ச6க�தி@�  
க�-மகி/ ெகா�-ெச6 கமைலயக லாம+ க��+ றி�!பள�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (38) 
------------  
*மகராலய�-கட�;  
 
இ()ம(இ()ம(இ()ம(இ()ம(. . . .     
தரளமணி த�னி@6 தனதானிய�தி@� ச+சன ாிட�த�னி@�  
        த�F� மி�த6க 9கXைண நாக8ர ச6கீத நாத�தி@�  
8ரபி=�ட�தி@6 கத^ பல�தி@� Bயதீ� பா+&ட��  
        8ம6கைல யிட�தி@ * மி;6&ச பல�தி@� Pதப� ர�த�னி@� 
திரவிய� ைவ�கி�ற ெபா�கிஷ� த�னி@� சீல9% ேளாாிட��  
        # திைரய;ைல த�னி@6 ெதாிய�ைப6 =ழி@� ெச�ெபானவ ர�தின�6  
க�தாிய தி�மா நீ6காம ெல�76 களி!ெபா- வசி!பள�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (39) 
------- 
* இ;6& சபல�-எ@மி�ச�பழ�, #திைரய;ைல-ெவ+றிைல. 
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'ேதவி வசி��மிட
'ேதவி வசி��மிட
'ேதவி வசி��மிட
'ேதவி வசி��மிட
....    
பிணிேயா ாிட�� தாி�திர ாிட�தி@� !ேரததக ன!2ைகயி@�  
        ெப��கி- தைர�க% விளாவர8 நிசிநிழ+ Qரலா கியக�ைதக%  
அணிேவா ாிட�தி@6 கா
ேமக வி�ளி@� ஆ�-� &ழா�த�னி@�  
        ஆசார மி�லாத ெகா ேயா
 9க�தி@� #அல�கH7 ேவாாிட��  
ைணவைன� Bறிம7 கணவைன� ேச
கி�ற ேசாரம6 ைகயாிட��  
        8ட
த�6 தீப�தி னிழ;@� ம�கல� Pைளயிெல4�2ைகயி@6  
கண9மக லாமேல Vேதவி மனதி+ களி!2+ றி�!பெள�பா
  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (40) 
------ 
#அல�க� - �ப�, 
 
இைவயிசிற�பைடயி5 மிைவயாகாெதன"இைவயிசிற�பைடயி5 மிைவயாகாெதன"இைவயிசிற�பைடயி5 மிைவயாகாெதன"இைவயிசிற�பைடயி5 மிைவயாகாெதன"....    
திைனயாிசி ய�னெம� 8ைவமி&� தா@ம ெச�சா; ய�னமாேமா  
        திைரகட;� விைள3!2 ெவ�ைமயாC@ம சீனிச
� கைரயா&ேமா  
பைனயின கனி3� பச!பி�� தா@மா� பழமத+ கிைணயா&ேமா  
        பா
�திவ
க% Xதியி @லாவிC6 க4ைதய பைடXர
 பாியா&ேமா  
வனம�� வா�ேகாழி ேமலா: வள
�தி C மரகத ம[ாமாேமா  
        வாி3+ற Fைனெயா� மைல8+றி ேயா C� *வ�;ய! பறழா&ேமா  
கனெவைக ேமாைனயழி யா
கவிஞ ராவேரா கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (41) 
------------ 
*வ�;ய!பற/ - 2;�&� , 
 
இவ�க;��ேநா�கமி9வைகயிெலன"இவ�க;��ேநா�கமி9வைகயிெலன"இவ�க;��ேநா�கமி9வைகயிெலன"இவ�க;��ேநா�கமி9வைகயிெலன". . . .     
சீலமி& ேவதிய
க ேணா�க� ெசப�திேல தீரேமயரச
ேநா�க�  
        ெச�வவணிக
�&வ� லாப�தி ேனா�கமா� திக4�ேவ ளாள��ேகா  
தாலமிைச விைளகி�ற கழனிேமேனா�கமா� சர6க ேசைனயதிப
  
        த6கM� ெகதிராளி மீதிேல ேநா�கமா� சா1திர6 க+பவ
�&�  
ேகாலமி& D;C� ெபா�ளிேல ேநா�கமா6 ேகாைதய
 தம�ெக�னிேலா  
        ெகா�டகண வ�மீ ேநா�கமா ெம+&� $&ேசசய பத�திேனா�க6  
காலநிைல தவறா 9னிேவா
 &ளி�கவ� கா�த�தி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (42) 
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---------- 
§ &ேசசய� - தாமைர 
 
ம+�(வ/ம+�(வ/ம+�(வ/ம+�(வ/. . . .     
&�ப9னி Fரண� வயி�திய நிக�ெடலா6 ேகாதற� க+7ண
�  
        =7மW டாதச� சி�த
&ணவாகட6 &+றமறேவப ��  
ச�!ரமம தாகேவ ேபாகாிஷி த�வ��ாி ச�ட9னி Dேலாதி3�  
        தாரணியி @�டான ப�சிைலகM6கைட� சர�&விவ ர6ெதாி��  
*உ�பரமி/ த�திைன! ேபாலந� மா�திைரெச: �ணேவ ேநாயாள��  
        &சித97 கன&ளிைக க;க6 கஷாய6க Mய
ைதலெந:3தவியா+  
க�பித மி&�பல வித�7� பிணிகைளய க+றிவி- வா
கள�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன. (43) 
------- 
* உ�பரமி/த� - ேதவாமி
த�. 
 
இ�ப7�ப,டவாிவெரன"இ�ப7�ப,டவாிவெரன"இ�ப7�ப,டவாிவெரன"இ�ப7�ப,டவாிவெரன". . . .     
நலம�� விகிதெமா- �லகபாிபாலன நடா�மவ ேனயரசனா�  
        ராஜசமய�ெதாி�தவியா கியெச:தி நவி@மவேனம�திாி  
வ;ம�� தீரெமா- தாியலைர ெவ�7வ� மனிதேன 2�டசி6க� 
        வ�டமிழில�கண வில�கிய� கணிதD� மாசற� க+7ண
�ேத  
ஒ;ம�� சைவெயலா மகிழ!ர ஸ6கம ைர�&மவ ேனவி�வா� 
        �+றநவ நாத�7 கிரகநிைல வ;ெதளி� ேதாமவ ேனேசாதிட�  
கலகெலன வினியெதானி பல2ாி2 மவேன வி கடகவி ெயன!2க@வா
  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (44) 
 
உ=>ாிசிற�பைடயாேதா�உ=>ாிசிற�பைடயாேதா�உ=>ாிசிற�பைடயாேதா�உ=>ாிசிற�பைடயாேதா�....    
சி�ைதெதளி கவிவாண
 ம7ேதய ம�னவ
க ேடச!ர சி�திெபறேவ  
        ெச!2மவ தானிய
க% ச6கீத வி�ைதயி+ ேற
�தபா டக
ேவசிய
  
ம��ர�ப ேதசிக
2 ராண!ர ஸ6கிெயா- வா�திய� தி+சிற�ேதா
  
        வாசைன� திரவிய� வி+ேபா� பா�தியா
 ம��ரவா திய
ைவ�திய
  
8�தர நய6&ல� நாடக
 ேசாதிட
 Bயெச! ப வி�ைதேயா
  
        ெசா�@மிவ ெர�லவ� 9%_ாி னி+ெப�ைம ெசா�ல! ெபறார�லேவா  
க�தர� ெபாழியந+ ற�ேவா6கி வள
கி�ற கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (45) 
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பல?75
 ஒ/��கீடாகாெதன"பல?75
 ஒ/��கீடாகாெதன"பல?75
 ஒ/��கீடாகாெதன"பல?75
 ஒ/��கீடாகாெதன"....    
அ�டமிைச 3-வின� பலேகா   3+றா@ *ம�2;� கீடா&ேமா  
        அடவிதனி லளவிலா� த�வி�� தா@ §மைல யாரெமா� 7�&நிகேரா  
@வி�-வி லேனக6 ¢கிட�ைகயி;��தா@ ேம��� கிைணயா&ேமா  
        மி�மினிகளாயிர� ேச
�தா@ ெமா�8ட
 விள�&!ர காசமாேமா  
ம�டல மதி+சிைலக% ெவ&வா யி��தா@ மாமணியி ென�றா&ேமா  
        வாைழ9த லான பல கனி=  னா@9ய
 வாCலக ர9தா&ேமா  
க�டப  ெவ&மைடய ��டாயி ன@ெமா� கவிவேலா C�&நிகேரா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (46) 
--------- 
* அ�2; – ச�திர�;         §மைலயார� – ச�தனமர�;  
@வி�- – மைல;        ¢ கிட�ைக - Fமி. 
 
ம�களி சிற�தவராேவா�ம�களி சிற�தவராேவா�ம�களி சிற�தவராேவா�ம�களி சிற�தவராேவா�. . . .     
இளவயதி ேலக�வி க+பா
க% வ7ைமவ� ெத:தாம ேலயி�!ப
 
        ஏ+றெபாிேயா
கMய
 ேநசவி8வாசமைத ெய�7மக லாதி�!ப
  
வளம�� தா:த�ைத த�பிதம ய�கெளா- வா/�+ றி�!பாினிதா:  
        வாேகாப தாாிெய� ெற�ேலா� ேமெசா�ல மாியாைத 3�வகி!பா
  
விைள�த� நிலநல� ேம�ைம3� ேயாகெமா- விமாிைச யதாயி�!ப
  
        ெவ&ெபய
� &பகாரமாக�6 கனைதெயா- மி�கைவ ேபாகம�வி�  
கள�9தலான+ ெச:ைகய+ 7�பா+ க��+ றி�!பா�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (47) 
 
�7வா8�ைக- சிற���7வா8�ைக- சிற���7வா8�ைக- சிற���7வா8�ைக- சிற��. . . .     
ேதவரா லயந- விசால9ள தா:ஞான ேதசிக ாி��ைக3ளதா:�  
        ெச6ேகா;னரசா�சி ேயா6கிவள
 நகரமா:� ெத��களேனக9ளதா:  
நாவல
கேளா-பல
 வா/�ைக3ள தா:ந�ல நதி2ன+ றட9%ளதா:  
        நகர�ெவ& ெபாியதா:� ேத
Xதி கைடXதி ந�ைம3ற ெவ:தியதிேல 
மாவள மி&�த9� கனிப4� &�ேசாைல வாிவிைள� த�கில9ட�  
        ம�க�ம� ம�கெளா- தனிமைனயில�பா: மகி/�த�ன தான9தவி�  
காவல
 மதி�&9� ேயாகெமா- & யி� வா/� ைக�சிற! பிைவய�லேவா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (48) 
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வ�ைமயா" வ+மிழி)வ�ைமயா" வ+மிழி)வ�ைமயா" வ+மிழி)வ�ைமயா" வ+மிழி)....    
அ பணி3 மைனவி3� B7வா டைனE�ற அ�ைனத� ைதயேர8வா
  
        * யா�ைகெயா- மனெம;3 9றவின
க% மதியா
க ளசனமி� லாமலைலவா
  
ப  2க4� வி�ைத3 ம46கி-� ெப�ைமேபா� பா�யைர� காணில�சி!  
        பாரா ெதா-6&வா
 பசியா லய
�திட! ப�வ
� க6க%வ�தா�  
இ வி4� ெபா4தர� ெம:�மற� தி-த�ேபா ேல6கி�  !பாிய�பா:  
        இ�ைமவ� ெத:திட! ெப+றேப
 க�&ேவ றி!2வியி;�ன@ளேதா  
க கம4 மல
விாிய நிைறவழி� ெதா4கிவ� கா�தநதி தீரேம�6 
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (49) 
 
இைவஇைவஇைவஇைவெய"லா மள)ப75
 ஆைசயள)படாெதன"ெய"லா மள)ப75
 ஆைசயள)படாெதன"ெய"லா மள)ப75
 ஆைசயள)படாெதன"ெய"லா மள)ப75
 ஆைசயள)படாெதன"    
அாியின  யாழ9� அமலன  மகிைம3� அவனி94 ெந-நீள9�  
        அ�பர� யர9� அாிைவய
க ெண�ச9� அசலமதி @+றசிைல3�  
ெபாியவ
க� மகிைம3� @ெபாைறயி@7 த��ெமா� பிலமி�� ெத4மீச@�  
        ெப�மைழ� திவைல3� ப�@லகி @யி
கM� ேபராழி ெயறி3மைல3�  
உாியகைர ெநா:மண@ மாகாய ேம�பல #�-வினின 9� §2ணாியி�  
        உலவிவள
 ெஜ��� மானிட
க% ஜனன9� உ7தியா யள� ெசயிC6 
க�தாிய மானிட
க% ேபராைச ெய�76 கணி�க! படாதத�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (50) 
------- 
@ெபாைற – ஆர�ய�; # உ- – நT�திர�; §2ணாி - கட� 
 
உலகிெல()
 நிைலயாெதன"உலகிெல()
 நிைலயாெதன"உலகிெல()
 நிைலயாெதன"உலகிெல()
 நிைலயாெதன"....    
இல6காதி பதி37 வர!ரஸா த6கM� மி��ரஜி� த�ெகா+ற9�  
        ஈ லா� &�பக
 ண�ெகா�ட விஜய9� இரணியா Tதணா�ைம3�  
ல6&� சாீரெமா- ேமலான வர9+ற Pரப ம�றீர9�  
        ாிேயாத னாதிய ரக6கார 9�ெபாிய ேசா9கா 8ர�வ;ைம3�  
பல6ெகா�ட கீசக� ேறக9� P
ெப+ற பாCேகா ப�றீர9�  
        ப;�ச�ர வ
�தியி� வாைக3� த�க�!ர தாப9� திாி2ர�ேதா
  
கல6காத Xரக� Qா96 கட@ைட� காசினியி னிைலநி�றேதா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன. (51) 
 
இ/னா�� கிைவயி"ைலெயன"இ/னா�� கிைவயி"ைலெயன"இ/னா�� கிைவயி"ைலெயன"இ/னா�� கிைவயி"ைலெயன". . . .     
தீ2ாி ேசார�� கி�ளி�ைல வ;மி&� தீரமி� லாதவ
�&�  
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        திற;�ைல &+றெம� ணாதவ
� கிக;�ைல ேதகாபி மானமி�லா  
மாதவ மி&�பரம ேயாகிக� &றவி�ைல மானமி�லாதவ
�& 
        ம�-மாி யாைதயி� Wட�� &தவிதைன மறவாத தைகைமயி�ைல  
Fததைய யி�லாத ேலாபிய
� &!ெப7� 2க/பர� ேம�ைமயி�ைல  
        ெபா+276 ெகா6ைகயி� லாதவ� கழகி�ைல 2�ணிய� ச+7ெம�ணா�  
காதக கனிWட�� க�பி�ைல ய�லேவா கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (52) 
 
கனைதயி"லாத க+மியிவெரன"கனைதயி"லாத க+மியிவெரன"கனைதயி"லாத க+மியிவெரன"கனைதயி"லாத க+மியிவெரன"....    
த�மபாி பாலன� ெச:வத+காகநிதி த�2க ெழ�7ம�வா
  
        த ய � தி�ட
க� க�சிேய X�-� தன6க�94 6ெகா-!பா
  
ஒ�க ைக யாயிC� ெத:வ6 ெதாழா
விய� *�வி; திற�ேப8வா
  
        உ�தம
 நல�திைன� க� க4 வா
பய� §ெதா�னா
 &ண�2க4வா
  
ம��மைன யா� தைன மனதினிைன யா
ேவசி வ�சி3ட ேனெகா�8வா
  
        மகிைமெப7 ெபாிேயா
க ேணசமைவ யார+ப மைடயேரா -றவா-வா
  
க�தாிய கீ
�தி!ர தாபமறி யா�ெகா-6 க�மியிவ ரா&ம�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (53) 
------- 
* உ�வி; - ம�மத�,     §ஒ�C
 - பைகவ
. 
 
விைரவிலட�க ேவ40வன இைவெயன"விைரவிலட�க ேவ40வன இைவெயன"விைரவிலட�க ேவ40வன இைவெயன"விைரவிலட�க ேவ40வன இைவெயன"....    
ெச�லாத விவகார ேமெச3� தீயைர� ெச!2ெமாழி த!2ேவாைர�  
        தீ7� தி�டைர� ெகாைலெச36 ெகா யைர� ேதக�தி� மி�கபிணிைய  
ந�லா
க% க+ைப� ெக-�கி�ற V
�கைர ந�8+ற ஜ��கைள  
        நலமிலா� �டமி� க6கைள� &லம6ைக ந�ைமவ4 ��ெச:ைகைய  
எ�ேலா� ெமா�மித தடாததி ெதன�ெசா�@ ேமலாத காாிய�தி+  
        கிைசகி�ற ேப
கைள3� ெவ&ஜன விேராத9+ ெறளியவ
 தைம�ெக-�&6  
க�லாத 94மைடய
 த�ைம36 க-ெகன� க� �க ேவ�-ம�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (54) 
 
இவ��கிைவ (+இவ��கிைவ (+இவ��கிைவ (+இவ��கிைவ (+
ெபன"
ெபன"
ெபன"
ெபன"....    
ச;யாம ெல�76 ெகா-�&�தியாகிய
 தம�& *வி� த���2  
        சாீர�தி லபிமான ெம�ணாத றவிய
 தம�கரச ேனா
��2  
வ;ம�� ரணர6க PரC� ெகதிராளி வ�பைடகேளா
 ��2  
        மகிைமெப7 ேபாி�ப சாதக
� கழகான மாத
ேபா க���2  
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பலகைலக ளாரா:�த ப� த
� காிதான பதமிலா� கவி��2  
        பரமன  பர�ெம:� ஞானிய
� க+ப
க� பலனலென லா���பா�  
க;யர8 9தலான த�ம�� ேசாைலெசறி கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (55) 
------ 
* வி�த� - திரவிய�, 
 
இதனி5 மி(ந/ெறன"இதனி5 மி(ந/ெறன"இதனி5 மி(ந/ெறன"இதனி5 மி(ந/ெறன". . . .     
ெவ��ற� ெச:D றீவதிC மி�ெசாலா� ெவ%ளிைலயளி�தன�7  
        ேவசிமைன யமளியிC மாியாைத ெயா-மைனவி ேம�த� பாயேலச� 
ற�ைமெதாி யாதவெரா -ற�ெகா� டா-வதி லறிஞெரா- பைகைமந�7  
        அ�ெசா�ெமாழி யறியா ரளி�கி�ற ெவ&மதியி லறிஞாசிர மைசதன�7  
தி��ல� ெச�வெமா- ேநாயா� வ��த;+ றிடேதக வ7ைமந�7  
        ேகாநக�� ேயாக�தினி�3க� ட�தி@� ெச:பயி
� ெதாழி�கண�7  
*க�தல
கMறவி@� 9ரகவிட ந�7கா� கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 க+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (56) 
----------- 

* க�தல
 – பைகவ
 
 
இவ����தியிைவெயன"இவ����தியிைவெயன"இவ����தியிைவெயன"இவ����தியிைவெயன". . . .     
ம�னவ
 தம�&7தி சர6க ேசைனக% மானிட
� &7தியறி�  
        ம�திாி தன�&7தி சமேயாசி த�ெதாித� மைறயவ
� &7திேவத�  
ந�னக
 தன�&7தி ெச6ேகா; னாMைக நாவல
� &7திக�வி  
        ந�பன  ேயா
�&7தி ெம:ய�2 வளேம� ந�லவ
� &7திேம�ைம  
இ�னிைசய��&தி மிடேறாைச மி�கெபா� ளீைகேயா
� &7திேநய� 
        இ�வா/விC�&7தி ந�மைனவி கணிைகய
� ெகழி�ெச: ெகா%வ7தி  
க�னிய
 தம�&7தி க+2ைடைம ய�லேவா கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (57) 
 
இதனாBைவ வசமாெமன"இதனாBைவ வசமாெமன"இதனாBைவ வசமாெமன"இதனாBைவ வசமாெமன". . . .     
2ளக97 க�விேய �லகவச மா�ப�தி 2ாிவேத ெத:வவசமா�  
        ேபா+7மாி யாைதேய பாவல
கேளா-ந+ 2க49ற ேவா
க%வசமா�  
ஒளிதிக4� விைலமாத
 த6கM� கினியவ
க Mத��த ன�தி�வசமா�  
        உ+றமத வாரண நட�ேவா ன6ைகதனி @ளவ6& ச�தி�வசமா�  
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வளம�வ நைடபழ& ெகா யபாி ெந யக  வாளம த�னி�வசமா�  
        வா�தியா
 ைகயி@ள *ேவ�திரம ேதசி7வ
 வாசி!பத+&வசமா6  
களம�� க�ெசவிக% ம6�ரவச ம�லேவா கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (58)  
--------- 
* ேவ�திர� - பிர�2, 
 
�ைற �: �ைற றாெதன"�ைற �: �ைற றாெதன"�ைற �: �ைற றாெதன"�ைற �: �ைற றாெதன"....    
வனம�� ச�தன� க�ைடேத:� தி�டா@� வாசைன &ைற�வி-ேமா  
        வானி@7 மதியிரவி க�ெசவியி ெனா�வா7 மைற�தாி C6&ைற3ேமா  
2னித97 கன;ைட 3��கிC ம �கிC� ெபா�னினிைற 3ைர&ைற3ேமா  
        2க/ச6& ெச�தழ;� ெவ�நீ றாகிC� ேபா&ேமா த�னிற�தா�  
தனிம�� ெபாிேயா
க ள+பரா+ ெகா-ைம3+ றா@மவ
 மகிைமேபாேமா  
        சாைணயி+ ேற:�தமணி சிறியதா ன@மத�ெனாளி ம46கிவி-ேமா  
கனம�� ெப�ைமயிைவ ெய�நாM நீ6&ேமா கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன. (59) 
 
கணிைகயாிய"�கணிைகயாிய"�கணிைகயாிய"�கணிைகயாிய"�. . . .     
*அாிதகிற 97விரக 2�ட�வ� தா�மிக� மாசார �பசாரமா: 
        ஆைசெயா- பா:விாி�ததிெல4� த�Mெம� ற�ேக யி��மய @� 
&ாியெமாழி ேபசிவி8 வாசெமா- தா�Fல 9தவிேய சரசமாக  
        ��தாீ ய�ைத! பி �தி4� �சிாி� ெதா:யார மா:ந ��  
சாிைக3ைட நீவியல
 P விைளயா � தன�ைத� திற�V �  
        தா:�கிழவி தைனயைழ� �ம�க� வ�தா
 தாி�திர ெமாழி�தெத�ேற  
க�தாிய ைக!ெபா�% பறி�திட 9ய�றி-6 கணிைகயைர ந�பலாேமா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (60) 
-------- 
*அாிதகிற� – ெபா�னிற�. 
 
நாடக-சிற��நாடக-சிற��நாடக-சிற��நாடக-சிற��. . . .     
வ�ணமி& ேவஷ9� சாதி3� பாைஷ3� வைகபல வி��கேவ�-�  
        வ�ேலா
க% ெசா+ப  நடா�தேவ�-� ந�ல வா�திய ஜமா�க%ேவ�-�  
எ�ணிெயா� வ
�ெகா�வ �சிதமி& ெவaேவ றிய+ெறானி யி��கேவ�-�  
        இ�ைசத� விகடகவி நயமர மாக� மி��கேவ� -� சைவயிேல  
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2�ணிய கதாரஸ� 2ாி3மி6 கிதபத� 2க4�ச பார�சித� 
        F8பாிமளவாச நாகாிக ேநசந+ 2லேவா
 சபாெஷ�றிட� 
க�ணிய மி&�ெபாிய
 பலேப
க% 2க/நாட க�சிற! பிைவய�லேவா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (61) 
 
இதைன இவர/றி யிவரறியாெரன"இதைன இவர/றி யிவரறியாெரன"இதைன இவர/றி யிவரறியாெரன"இதைன இவர/றி யிவரறியாெரன"....    
F�ெதாிய� ேம�ைமைய! 2ைனேவா
கள�லா ெபா�லா� &ர6கறி3ேமா  
        2க/ெப�6 க�விநிைல க+ேறேறா
கள�லா 2�திEன
களறிவேரா  
ேவ�த
மC நீதிெநறி ம�திாிக ள�லா ேவழ�ப
 தாமறிவேரா  
        ேவதேவ தியாிய�2 ந�ேலா
க ள�லா ேவசிகா� த
களறிவேரா  
சா�த&ணசீலமைத Eசன  ேயாரலா+ ச�டாள
 தாமறிவேரா  
        ச�தன 8க�தமைத நாகாிக ர�லா த 34 கடாவறி3ேமா  
கா�தனிய� மைனயா ளலா+ெபா�% பறி�தி-6 கணிைகயானவளறிவேளா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (62) 
 
இ��ைறயாள��� இ(வி"ைலெயன"இ��ைறயாள��� இ(வி"ைலெயன"இ��ைறயாள��� இ(வி"ைலெயன"இ��ைறயாள��� இ(வி"ைலெயன"....    
வ;யிலா தவ��& *விறேல நலமான வய;லா
� ேகவிைள�  
        #வாைகயி� லாதவ
� கரேச �7திெமாழி வ4�ேவா
� ேகந�றி  
பலனிலா தவ��& 9தேல கனம�� ப�பிலா
� ேக8+ற�  
        பணமிலா தவ��& ஈைகேய மய@7 பர�ைதய
� ேகேநச6  
&லமிலா தவ��& நலேம ேம�ைமெப7 &ணமிலா
� ேகபாி8  
        ேகாபமி�லாதவ
� §கிகேல �த�76 ெகாைடயிலா
� ேககீ
�தி  
கைலயிலா தவ��& மகிைமேய ெத�ப
கா� கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (63) 
---------  
* விற�-ெவ+றி, #வாைக- ெசய�, §இக�-பைக. 
 
இ()ம(இ()ம(இ()ம(இ()ம(....    
பதியிலா தவ��& நிைலேய 2க/ெப7� பணமிலா
� ேகேம�ைம  
        பைடயிலா தவ��& விறேல ப�திெயா- பணிவிலா
� ேகெத:வ�  
மதியிலா தவ��& நலேம கவி�ேம� மாதிலா
� ேகவிைழ�  
        மானமி� லாதவ
� கிழிேவ தி�ம6ைக வசமிலா
� ேகெச�வ�  
8தியிலா தவ��& கானேம Bசித97 றவிக� ேக8+ற�  
        B:ைமயி� லாதவ
� கறிேவ ந�ைமத� ெதாழி;லா
� ேக�ண�  
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கதியிலா தவ��& �தவிநீய�லேவா கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (64) 
 
ஒ/றி"லைமயா சிறவாைமஒ/றி"லைமயா சிறவாைமஒ/றி"லைமயா சிறவாைமஒ/றி"லைமயா சிறவாைம....    
ச�ததியி லாதவ
க ெள�தைன வித�2க/ தாி�கிC6 கனைதயி�ைல  
        தயாளமி�லாதவ
� ெக�தைனய��ெபா�% சா
�ந� ேம�ைமயி�ைல  
சி�ைதெதளி க�வியி� லாமெல� தைனகவிைத ெச!பிC� 2லைமயி�ைல  
        திாிகரண 8�தியி� லாமெல� தைனவித� ெச:யிC� Fைசயி�ைல  
வ�மகி/ வைவயி+ ப�ஜன மி�லாவி வாக9� ெப�ைமயி�ைல 
        மானினியி லாமைன� ெக�தைன வள�ெப�க வாிCமி� வா/�ைகயி�ைல  
க�க மிலா!பைட� கழகி�ைல ய�லேவா கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (65) 
 
விைரவி ெக0வன விைவெயன"விைரவி ெக0வன விைவெயன"விைரவி ெக0வன விைவெயன"விைரவி ெக0வன விைவெயன"....    
ேமாைனெயா- திகெழைக யி�லாத கவிைத3� V"தர6 &7லாப9�  
        V
�க
வி8 வாச9� Vட�ய
 ேநச9� V!பிலா� &மாிவா/��  
தாைனெயா- சர6க ேசேனயி� லாவர8 தைலவாி� லாதநா-�  
        ச�திய மிலாதவிவகார9� 2க/ெப7� த�மமி�லாதெபா�M�  
§ேதன�ட Cற�ெகா� டாட@� விைனயமா:� ெதாிைவத� மதேமாக9�  
        #தி�வி; !ர2�வ96 கைடதிற! பி�லா தி��கி�ற நிைறேயாி36 
கான;+ றீயி�9� ¢ மா-7 த��கM6 க-ெகன� ெக-ம�லேவா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (66) 
------ 
* அர6& - Pதா-மிட�, §ேதன
-தி�ட
, #தி�வி;-அம6க;, ¢ மா- - சமீப�. 
 
தீெநறிவில�க"தீெநறிவில�க"தீெநறிவில�க"தீெநறிவில�க"....    
ெச�லாத விவகார ேமெச:ய ெவா�ணா ெச:�ந�றி ெகா�ெலாணா  
        ேதவதா !ரா
�தைனக% ெச:ெகா� டதைன� ெச@�தா தி��ெகாணா  
வ�ேலா
க� 9�னி�7 வாத�ெச ெயா�ணா வா:ைமைய ம7�ெகாணா 
        மாதாபி தாெவா-விேராத�ெச ெயா�ணா வைசெமாழி வழ6ெகாணா  
ந�ேலா �ட�=  ெவ&கால மா:வ�த ந�ைப! பிாி�ெகாணா  
        ந�பன  ேயாைர! பழி�ெகாணா லக� ந�னைட தவி
�ெகாணா  
க�லாத 94மைடய
 சகவாச மாகா கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (67) 
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தி+
பாதைவயிைவெயன"தி+
பாதைவயிைவெயன"தி+
பாதைவயிைவெயன"தி+
பாதைவயிைவெயன"....    
ஆரைண கட�தி�ட ெவ%ள9� வைலயினி லக!ப�ட மா�=�ட9�  
        அ�சா தி�ட
க% ைக�ெகா�ட�ைடைம3� ஆவி+ கற�தபா@�  
Xரரண Pர
9�ேன
�தி-� பைகவ�� ேவசி� களி�தெபா�M�  
        விடவர� வா:தனி லக!ப�ட * நீக9� ேவ6ைக9+ ப�ட §மறி3�  
தாரணியி ேலX- தணலா ெலாி�த� த�ம� கவ
�த�யி��  
        தாைரவா
� �த�த ெசா��க M�திைர� சலதி94 கியக!ப@6  
@காரண� ைக�ேக7 ெபா�M� தி��2ேமா கா�தநதி தீர ேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (68) 
------------ 
* சீக�-தவைள; §மறி-மா�; @காரண� -அரச�, 
 
இவ�இவ�இவ�இவ�    பைகயாகாெதன"பைகயாகாெதன"பைகயாகாெதன"பைகயாகாெதன"....    
அ��தவ� ேதா
பைக3 மா�சாாி ய�பைக3 மறி39ற ேவா
க%பைக3� 
        அ-�� ெக-�கி�ற ெகா ேயா
க% பைக3D லா:�த*9னி 
ேவா
க%பைக3�  
ெப��தன மி&�ேதா �ட�பைக3 VாிC� !ரபல9ைட ேயா
க%பைக3�  
        ேபசாிய கவிவாண
 த�பைக3 நீ ய §ெப��தைகய ேரா-பைக3�  
வ��பிணியக+றி- ம��வ
க% பைக3மி& வ�லக� ணீக
பைக3�  
        ம��ரவா திய
பைக3� விகடகவி பைக3நல ம��ேவா
� &தவாகா�  
க�ம2ன றிைள�க! ெப��@பவ ெமாழி�தி-6 கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (69) 
-------- 
* 9னிேவா
-மைறேயா
; §ெப��தைகய
-அரச
; @பவ�-பாவ� 
 
ேமாச�பர�ைதயாிய"ேமாச�பர�ைதயாிய"ேமாச�பர�ைதயாிய"ேமாச�பர�ைதயாிய"....    
விைலமா மைனேத  யதிேமாக மாகெவா� விட2�ட� வ�தைண�தா�  
        மி�க�ப சாரேமா டாசன� விாி�ததி� மீெத4� த�Mெம�பா
  
தைலயைச� தபினய6 கா�-வா
 த� ேல தா�Fல 9தவிய�பா:�  
        தாசிெய� னாைச3� மீத�றி ேவறி�ைல ச�தியமி ெத�7ைர!பா
  
9ைலய &@6க� சிாி�ம ைகைவர ேமாதிர� த�வி�ெட�  
        ேமாக�தவி
�தி-� #சி�தச ெனன�ெசா�வ
 ேமாச! பர�ைதய�ேறா  
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கைலவலா ாிைமேயா
 களி�� &ளி�கவ� கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (70) 
-----------  
# சி�தச�-ம�மத� 
 
கBகாலவிய"கBகாலவிய"கBகாலவிய"கBகாலவிய"....    
த�ைததா: ெமாழிதைன ம7!பா
க% ெபாியV தாைதைய� சீ7வா
க%  
        ச+ சன
க ண�ைப� தவி
!பா
க ளிழிவான த யேரா -றவா-வா
  
சி�ைதெதளி க�வியறி வி�ேலா
கைள�கவி� சி6கெம� ேறெசா�@வா
  
        தி�ெகலா� 2க/பர� த�கவி� வா�கைளச சீவேனா பாயென�பா
  
ப�தமி& *ம�திர� னேதவ ��விைன! பாியாச ேமப�Hவா
  
        பரமன  பர�ெம:� ஞானியைர யிவெனா� பக+ச�னி யாசிெய�பா
  
க6தமணி ேவசிைய� த4விேய மைனவிைய� ைகவி-வ
 காலம�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (71) 
----- 
*ம�திர� - ேதவாலய� 
 
C�வவிைன� பயனிைவெயனி"C�வவிைன� பயனிைவெயனி"C�வவிைன� பயனிைவெயனி"C�வவிைன� பயனிைவெயனி"....    
தனேமா6கி வள
கி�ற ெபா�ளாள��&ாிய ச�ததி யிலாதெத�ன  
        தாாி�ாிய�தி+ றவி!ேபா
கM�கதிக தைனய�� டாவெத�ன  
சினேமா6& V
�க
� க��ததி ெயன�த�க ேதவிவா:� +றெத�ன  
        திகழ� ெகா-�கமன 9%ேளா
 கM�கதிக திரவியமிலா ெத�னவி+  
பனேமா6& நாயக
� கிழிவான 
�&ண! பாாிவ� +றெத�ன 
        பலபிணி ெதாைல�கி�ற ப� த
க ேணாயினா+ பரதவி� தி-தெல�ன  
கனநீ6&மிைவெயலா 9+பிற!பி+ெச:த க�மபல னா&ம�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (72) 
 
ேவ,டக�தினிய"ேவ,டக�தினிய"ேவ,டக�தினிய"ேவ,டக�தினிய". . . .     
ப+ற@7 ெநறியினா ல�ைதமைன ேத ! பாி�ம�மக�வ�தி +  
        பா:விாி� ததிெல4� த�Mெம� ேறெசா;! பயப�தி வி8வாசமா:  
உ+றபல ப=ண� பாயச� பா�கல6 சிதமா க�சைம�ேத  
        3�ணவா�6கெளன ற� 2ட� ேபசிேய �பசார ேமெச:&வா
  
ச+7நா� V�றாகி� ெவ+றிைல ெகா-!ப� தவறிேய ேபா&ம7நா%  
        தாமதி� தி-வேத ன@வ;ேலேயா ெவன� சாைடயா க!ேபச�6  
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க+றவ
க ளாைகயா� ம�கன� மைனயிெலா� க ைக3மி��கவசேமா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (73) 
 
க"வி�ெபா+, சிற��க"வி�ெபா+, சிற��க"வி�ெபா+, சிற��க"வி�ெபா+, சிற��. . . .     
2ைன�76 க�வியா� ெபா�ைள! பைட�தி + 2வனெம� லா�தி�&�  
        ெபா� ேபால ேவெறா�வ
 ைகதனி லட6கா ேபா+றி! 2ைத�ெகாணா  
விைனம�� தி�ட�6 காணாம ேலெபற வி��ப! படாதெச�வ� 
        மி�காய மரெமா- கவிமாாி ெபாழிகி�ற ேமகச� சாரமிதைன  
மைனயிெலா� வ
�ெகா�வ
 ெசலவிட� =டா மனமாளிைக!ெப� யி�  
        ைவ�கி�ற மாமணிக% ம+ெறா�வ ாி�சி�  ெவளவ! படா க�டா:  
கன ம�� ெவ�கமைல நாமக% விலாச97 க�வி� சிற!ப�லேவா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (74) 
 
�றி�பறித"�றி�பறித"�றி�பறித"�றி�பறித". . . .     
ேமனியி+ ெகா யேநா: தாபா
� தறியலா� ெம:�ஞானி ெய�பவ
தைம  
        ேம�ைமயா லறியலா� Xரைர� சம
2ாி விேசஷ�தி னாலறியலா�  
மானினி நட�ைகயவ
 கானைடயி னா@மி� வ-விழியிC�ெதாியலா�  
        மாவி� வா�கைள� க+ேறா
கைள�ெகா�- வாெச: வி�தறியலா�  
நானில மதி+ெகா-� ெச:ைக3ைட ேயா
கைள நட�ைதயா லறியலா&� 
        ந�பனி ைணய Fைச ெச:3ெம: ய�ப
தைம ந+8சியினாலறியலா� 
கான மல
 §ேமாதவ6 கா+ற  வச�தினா+ க�-ெகாள லா&ம�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (75) 
-------  
§ேமாதவ� – வாசைன 
 
அஅஅஅவரவ���ாியைவவரவ���ாியைவவரவ���ாியைவவரவ���ாியைவ....    
#வி�ைசெயா- ேம�ைமயா யைவெயலா�  
        திக4ற விள6கைவ! ேபா�ற�ைதயா�  
விமாிைச 3ட� க+ற க�வியா+ ற�ைதைய  
        விள�&ேவா ேன2த�வனா�  
அ�ச@7 ெத:வெம� றCதின6 கணவ�மீ  
        த� 2ெச: பவ%மைனவியா�  
அாியந�பாள
ேபா ெல�நாM ெம:�ெமாழிக  
        ளா:�ைர! ேபா�ேசாதர�  
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ெந�சமகி/ விதரைண ெதாி�தவி ெச:9� 
        னி+&மவ ேனயனா&� 
ேநய9டனி�7த� றைலவ�ெமாழி கடவாத 
        ெநறியினி+ ேபா�ேசவக�  
க�சமலாிரவிைய� க� த/ விாி�தி-6  
        கா�தநதி தீரேம�6  
க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச  
        க�சகிாி சி�ேதசேன.  (76) 
------- 
# வி�ைச -க�வி. 
 
இைவயி"லாவி7� ய+�ெமன"இைவயி"லாவி7� ய+�ெமன"இைவயி"லாவி7� ய+�ெமன"இைவயி"லாவி7� ய+�ெமன"....    
மாாியி� லாதபயி
 &ழவியி� லாதெப� வ��ப  யிலாதெசல�  
        *வாைகயி� லாதபைட ேமகமி� லாதமயி� மதியமி� லாத&9த�  
+ஏாியி� லாத நில @ேம�த;� லா�லக மிைசயறிவி லாதகணிைக  
        இரவியி� லாத ¦மைர யினிைமயி� லாத8ைவ யி�ைசயி� லாதமைனவி  
Pாியனி லாதபக� Pசைனயி லாதெசா+ bபமி� லாதFைச  
        8�தியி� லாததைர 8பகரமி லாதெமாழி B:ைமயி� லாதமன  
$ காாிைக யிலாதமைன யிைவெயலா� 2விதனி+ ¢க@ழா தி��கவசேமா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (77) 
-------- 
* வாைக - ெவ+றி. * எாி -கென7. @எ�த� - அ�. ¦ மைர - தாமைர.  
§ காாிைக - ெப�. ¢க@/த� - ய�ற� 
 
உய��தெபா+ளி+��மிட�(� தா8�த ெபா+;�4ெடன"உய��தெபா+ளி+��மிட�(� தா8�த ெபா+;�4ெடன"உய��தெபா+ளி+��மிட�(� தா8�த ெபா+;�4ெடன"உய��தெபா+ளி+��மிட�(� தா8�த ெபா+;�4ெடன"    
தாமைர ெசழி!2+ றி��கி�ற வாவியி+ @ ைசவல மி&�தி��&�  
        *தாHவி+ ேறC�- ெச�ெறா�வ ரHகா &ச�சாிக 9+றி��&�  
வாமமி& ச�தன மர�தHகி டாமேல வ�லர� &/�தி��&�  
        வாணியி� விலாசமி& கவிராஜ ச6க�தி� மைடய�� வதி�தி�!பா
  
Fமியி+ §ேகதைக! 2�ப9� டHகா ெபா�லாத 9%ளி��&�  
        2கழ� ெகா-�&மவ
 ெபயைர� ெக-�கவ� $Fாிய ாி�!பர�ேறா  
%காமியம ெத:த� களி�� &ளி�கவ� கா�தநதி தீரேம�6  
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        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (78) 
----- 
@ ைசவல� - பாசி. * தாH - மைல. &ச�சாிக� - வ�-க%.  
§ ேகதைக - தாைழ. $Fாிய
 - கீ/ம�க%. % காமிய� - இWடகாமிய�. 
 
சமய�(��த)மைவசமய�(��த)மைவசமய�(��த)மைவசமய�(��த)மைவ. . . .     
ேசெரா�ப தி+ெப+ற பி%ைள3� ந�ேலா ாிட�தி+ ெகா-�தெபா�M�  
        இல�கண வில�கிய� கடெலலா� ப�கிநி� ேற!பமி� -ய
வி�ைத3�  
ேச�� ெதாழி+&%ள ைம�ததி @ய
�தி-� ெச�ெபா�னி * cதிய�தி+  
        சிறிசிறிதாகேவ ராஜதன சாைலயி+ ேச
�ைவ� கி�ற நிதி3�  
சா�� 2வி�&� ட&�தவள ேம�� தல�தி+ ெறளி�தவிைத36  
        தால� 2ர�கி�ற ேவ�த
வி8 வாச9� தனவா�க ளிடைக!பாி  
கார�ெச: ந�றி36 ைக!பலன த�லேவா கா�தநதி தீரேம�6  
        க�சணிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன,  (79) 
--------- 
* ஊதிய� - இலாப�.  
 
�ண
மாறெதன"�ண
மாறெதன"�ண
மாறெதன"�ண
மாறெதன"....    
க�ம� திரேமாதி * மகர�த V� C6 @கா�சிைர க��பா&ேமா 
        கநகசி� மாசன� தர89  P C6 கவி&ல� ெச:ைகேபாேமா  
ெபா�தவ� ரணPர �டவிைன�தா@மவ
 #Fச;+ பி�னிைடவேரா  
        $ேபாகியதC�க9 தளி�ேத வள
�கிC� 2�க- வலாத�ேமா  
த�த;� லா!பரம ேலாபிய
� &!2�தி சா+றி C மீைகவ�ேமா  
        ச+7நல மி�லாத ச�டாள��காிய ச�மா
�க நீதிவ�ேமா  
க�தாிய 94Vட��காிய ேமலான கனைத3� டா�கவசேமா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (80) 
--------- 
* மகர�த� - ேத�. @ கா�சிைர - எ�  #Fச� - உ3�த� * ேபாகி - பா�2 
 
இதனாBைவ பாவெமன"இதனாBைவ பாவெமன"இதனாBைவ பாவெமன"இதனாBைவ பாவெமன"....    
த�வினிழ;�லாத ெந-வழி நட!பேத தா%ெச:த பாவமா&�  
        ச�சிதா ன�தைன! பணியாத ேதத� சாீரம ெச:தபாவ�  
ம��மைன யா� 
� &ணியாக வா:!பேத மணமக� ெச:தபாவ� 
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        ம�கMய
 ேத�டாைம 3�ணா தி�!பேத மாதாபி தாெச:பாவ�  
ப�வமதி� ம�கM� டாகாத ேதயC பவி!பவ
 2ாி�தபாவ�  
        பா�கியம +றேபா ெதா�வ
�& மீயாைம பாணிெச: பாவமா&6  
க�விழி! பா
ைவ&� டாவேத யவ
களி� க�க%ெச: பாவம�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (81) 
 
தி+மகதி+மகதி+மகதி+மக= சிற��= சிற��= சிற��= சிற��. . . .     
வனசமல
 ம6ைகயி� றி�வ�% வதி�தி � வ�ெமாழிக% ந�ெமாழியதா�  
        வாராத ெபா�ெளலா� வ�தி-� ேமலான மாியாைத 3�வழ6&�  
தனதா�ய ச�ப� மிக�9� டா�ெப�� தைகய
வி8வாச9�டா�  
        தாராளமாகவி� சைவயி�வர லாெமன� த�ேகா ெர4�தி�!பா
  
இனேம� 9றேவா
க% ெகா�டா-வா
கட� மிழி&ல9 ேம�பா-7�  
        ஏ�த;ட ேமகிெயா� வா:வா
�ைத ெசா�னா@ ேமலாத ேவைல9 36  
கனேம� ெச6கமைல வா/�ைக நல னா@+ற கா�சியிைவ யா&ம�ேறா 
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (82) 
 
ேம
பா7லாதவ�ேம
பா7லாதவ�ேம
பா7லாதவ�ேம
பா7லாதவ�. . . .     
மானமி� லாதவ
� ெக�தைன வித�தா/� வ�தி C� ெவ�கமி�ைல  
        வ�லைம யிலாவரச ெர�தைன வித!பைட வகி�கிC� வாைகயி�ைல  
ஞானமி�லாதவ
க ண�c� ப �கிC� நாகாிக ேம�ைமயி�ைல  
        *நாநல மிலாதவ
� &பகார ெமaவள� ந�கிC� ந�றியி�ைல  
தானத� ம�தயவி லாதவ
� &!2�தி சா+றி@� மீைகயி�ைல  
        சா�த&ண மி�லாத V
�க��&!ெப�� தைகைம3� டாவதி�ைல  
#கானவ
� ெகaவள� நீதிெசா; C�ஜீவ கா��ய 9�டா&ேமா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (83) 
------ 
* நாநல� - ச�திய�, #கானவ
 - ேவட
 
 
நச�ன
நச�ன
நச�ன
நச�ன
....    
தி�ம�� க�னிைக 8ம6க; ப8�&ழா� திக4ெம@மி�ச�பழ� 
        #சி �ர6 §க�க� பாறயி
 ம�&ட� தீப9ல காMம�ன�  
த��த� 9�கணிெயா ட�கினி� 8ட�ட� சகலவா� திய9ழ�க�  
        த�பதி மண�ேகால� ேவசிய eைத9� த�கமைற ேயா
களி�வ
  
ம��ெசறி யித/விாி3 நா�மல
 மாைலக% மா�ஸம6 கல8பகர 
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        ம�செளா- &6&ம6 க�ததா� Fலம; வாிைசக ெள-�வர@6  
$ க�9ைக3� @ேவழேமா  ைவெயலா நலெமன� க�ெபாி ேயா
கழ7வா
  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:தேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (84) 
-------- 
# சி�ர� – யாைன;         §க�க� = &திைர.  
$க�9ைக -இ�வாTி.           @ேவழ� – க��2 
 
(ச�ன
(ச�ன
(ச�ன
(ச�ன
....    
விதைவெயா� ேவதிய� காஷாய தாாிெயா- விற&8ைம ேவ�ந�பியா�  
        வி�லம2 வா�சி3ளி ேகாடா; !பா�கி ேவடென- *ேமதி2ைலய
 
2தியம� பா�ட9� தைலவிாி� த4த@� #2ைலவியா கியம6ைக3�  
        2;கர  8ழ�கா+ெறா   மி�ன� மைழ3� 2ைக�வ�கி�றதீ3�  
பதிதனி;��வ� ெமதிாினி+ Fைன3� பா�ைப36 க�ணினாேல  
        பா
�கேவ =டா நீ
�&ட 9ைட�த@� பாைவேயா
 நி�வாண9�  
கதி
பர� 2வியதனிலபச&ன ம�லேவா கா�தநதி தீாேம�6  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (85) 
------------- 
*ேமதி - எ�ைம # 2ைலவியாகியம6ைக – X�-�&வில�காகிய ெப�. 
 
மானமி"லாம பிைழ�பவாிவெரன"மானமி"லாம பிைழ�பவாிவெரன"மானமி"லாம பிைழ�பவாிவெரன"மானமி"லாம பிைழ�பவாிவெரன"....    
த�மப� தினி3ைடய தாைதமைன நிைலெய�7 த6கிவா/ கி�றேப��  
        த�2த�வி வா/மைனயில�பாக ேவவர� சா
�வா/ கி�றேப��  
அ�ைமெதாியாத94 Vட
மீதி+கவிைத யழகா 3ைர!ேபா
கM�  
        அாியமைன யா� தைன ய!2ற� ெசலவி-� ததினா+ பிைழ!ேபா
கM�  
ெப�ைமத� ெச�வ9� டாயி@� தா/வான பி�ைசக ெள-!ேபா
கM� 
        ேபசாிய ெவ&கட� ப�-� ெகாடாம+ பித+றி� ெதழி!ேபா
கM6  
க�தாிய மானமி�லாம+ பிைழ�கி�ற கயவாிவ ரா&ம�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (86) 
 
ந"ேலா��க8 நிைல�ேப�ந"ேலா��க8 நிைல�ேப�ந"ேலா��க8 நிைல�ேப�ந"ேலா��க8 நிைல�ேப�. . . .     
2வியதனி ேலயாி� ச�திர� வா:ைமயா+ 2ைலயC� க ைமயானா�  
        2%ளிC� காகேவ சிபிெய�C ம�னவ� 2க4ட+ றைசயளி�தா�  
தவவிரத மகிைமயா+ ேறேவ�தி ர+&� ததீசி9 ெக�பளி�தா�  
        தனக+ 2ைடைமயி� ெநறியினா� ேவடேன� தமய�தி நீறா�கிC%  
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பவன � க�பனா: மா
�க�ட ேனமைன! ப யி@� ள�ெச:தன�  
        ப�9  ராவண� பிாிவா� விQஷண� பாாினி+ 2கெழ:தின�  
கவி&ல� தfமைன யி◌ா◌ாமனா @லெகலா6 ைக&வி� தி-ெம�லேவா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாிசி�ேதசேன,  (87) 
---------- 
 
இதனாBத/ ெப+ைமயழி ெமன"இதனாBத/ ெப+ைமயழி ெமன"இதனாBத/ ெப+ைமயழி ெமன"இதனாBத/ ெப+ைமயழி ெமன". . . .     
மரைவர மதைன! பிள�கி�ற ேகாடா; வாைழயா� 9ைனம46&�  
        மைழயைனய கவிமாாி ெபாழிகி�ற கவிராஜ
 மைடயரா+ ேறா�வியைடவ
  
அரவின� *2%ளர8 நிழலா� விட6ெக-� யாைனயாி யாலட6&�  
        அ�ல�2ாி 36ெகா ய
 Xர!ர தாப9ள வதிகாாி யாலட6கி  
ெவ��வா
 ெவ%ளிெச� ெபா�னின6 க-கள� ெவ6கார மதி@�கி-�  
        ேவ�விழி� கணிைகயி� ேச
�ைகயா லழகான ேமனி&ைல 3�ெப�ைமேபா6  
#கரவ
த� 9றவினா� ேம�ைமயக லாமெல� கால9 மி��கவசேமா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (88) 
-------- 
* 2%ளர8 - க�ட�, #கரவ
 - தி�ட
 
 
மான�
 ந"ெலாD�க�
மான�
 ந"ெலாD�க�
மான�
 ந"ெலாD�க�
மான�
 ந"ெலாD�க�
. . . .     
மான9% ேளா
கெளா� வச�ெகா% ளா
க-� மா
�க�தி ேலதைலயிடா
  
        வாராத வாப� வ�தா@ ேமலான வா:ைமெநறி வ4விநடவா
 
தானக� ன�றன �யிைரமதி யாமேல த� ெசவி� &�டல�ைத�  
        சைவயி+ கழ+றி� ெகா-�தன� பதிவிரைத சாவள� நீதிவ4வா%  
ஞான97 சிவேயாக சாதனிய ெர�நாM நாாிய
 மய�கி@ழலா
  
        ந�பனிைண ய�ேபா �க!பத� பணிகி�ற நாயனா ெரமைனெவ�வ
  
கான;+ றிாிகி�ற கவாிமா� மயிெரா�7 கழிய�யி
 வி-ம�லேவா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேசச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (89) 
 
கட)=ெசயBைவெயன"கட)=ெசயBைவெயன"கட)=ெசயBைவெயன"கட)=ெசயBைவெயன". . . .     
தி�மக% விலாசமி& ெச�வ
களிட�திேல திக/க�வி யி�லாத�  
        திற@+ற க�வியறி வாள�� &ய
வான ெச�வ�வ� ெத:தாத�  
ம�மகM� மாமி3� விேவக9டென�மி� வாழா கலகமிட@�  
        மதன 8க 97ேவா
க% பாிப�& வ�திேல மைனவிய ாிற�தி-த@�  
த�ணிய
களி�ப8க மCபவி� &�ெபா4 தைலேவா னிற�வி @� 
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        சா8வத நிைன�+ற திடேதக 9ைடேயா
 தடாெல�7 மரண9ற@6 
க�மFமியினிக4 மிைவெயலா மகிைமெப7 கட�ணி� ெசயல�லேவா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (90) 
 
ெப+ைமயி சி�ைம � சி�ைமயி ெப+ைம 
ெப+ைமயி சி�ைம � சி�ைமயி ெப+ைம 
ெப+ைமயி சி�ைம � சி�ைமயி ெப+ைம 
ெப+ைமயி சி�ைம � சி�ைமயி ெப+ைம 
. . . .     
இைசம�� பாறயி
ெந: விைல=றி ெய6கH ெம-�� ெகாண
�வி+பா
  
        இழிவான மவைக யி��&மிட ேமெச� றிய�2�விைல ைய�ெகா-!பா
  
நைசம�� ேம�ைமேயா
 ஜீவன மிலாதைலவ
 *நாணிேலா
 ெப+றேப
க%  
        நரபதிகளா+ெபாிய ��ேயாக 9ைறகைள நடா�திெவ& கீ
�திெப7வ
  
அசைலயதி� ேவழ�ப
 வர�சிறிதாயிC� அாியகர ண�ேபா-வ
  
        அழெகா4&� ேவசிய
க ளபினய வச�தினா லளவிலா! ெபா�%பறி!ப
  
கசிவாிய விைலமாத ரைவவ�வாிைசெப7வ
 #கா�ைதமைன நீ6கவசேமா  
        க�சனிக
 ஈ+�ச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (91)  
------- 
* நாணிலா
 - ேவசிய
. #கா�ைத- & �தன� தைலவி. 
 
வா8�ைக�(ைண நல
வா8�ைக�(ைண நல
வா8�ைக�(ைண நல
வா8�ைக�(ைண நல
. . . .     
நாணமட ம�ச� பயி
!ெபC� ெப�ைமயா *நா+&ண நிைற�ெகா�ட  
        நாதேன ெத:வெம� றCதின� பணி2ாி3 ந�னட வ �ைக3டேன  
FHமணி யணிகல� தி�ைசக ெளாழி�ந+ 2�திசா ாிய�ட�  
        2னித97 &லமதி+ ேறா�றியவ ளா:!ெப7� 2க/க�வி ெநறியைம�  
ேவணபணி விைடெச: மாமன
 மாமிக% வி��தின
 கM�&மினிதா:  
        மி�க�ப சார9+ ற சி;+ ைகேத
� ேம�ைம3ட ேனகணவைன�  
காH9� ேனநி�7 ைகக�  நி+ற�வா/� ைக�ைண� &ாியத�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (92) 
 
இதைன விள��வதி(ெவன"இதைன விள��வதி(ெவன"இதைன விள��வதி(ெவன"இதைன விள��வதி(ெவன"....    
& நல� விள�&வ நிலவிைள� ேம�ைமெப7 ேகாவிள�&வதைம�8  
        &ல9ைற விள�&வ வி+பன விேவகந+ &ண�விள� &வெதா4�க�  
ப தைன விள�&வ மாதெமா� 9�மாாி பாிவிள�&வேவக�  
        ப�திைய விள�&வ க�ணினீ
 வள97� பயி
விள�&வ *ெகா�ட� 
+அ கைள விள�&வ ேபரறி� 2க/நீதி யணிெபற விள�&வ D�  
        அ�ைன த� ைதய
கைள விள�&வ ந+2த�வ ராநந� விள�&நீ7  
க மண� விள�&வ �றவின
க ேளா-நி� க�ைண36 = ய�ேறா  
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        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதசக�சகிாி சி�ேதசேன.  (93) 
------- 
* ெகா�ட�-ேமக�, + அ க%-&�, 
 
அாிெதன"அாிெதன"அாிெதன"அாிெதன"....    
மனிதரா:� சனனம ெத-!பதாி ததனிC� ம7விலா! பிறவியாி  
        மாச+ற க�விநல ெம:தலாி ததனிC� வா:�&ெம:� ஞான மாி  
2னிதமி& வி�ைதேயா -லகநைட திக4� ெபா��ெச�வ ெம:தலாி  
        2�தி3ய
 ப�தியா: ஜீவகா��ய9� 2கழ� ெகா-�தலாி  
தனிம�� தானத� ம6கM� ெச:ந+ ச�பாஷ ணாதிேச: 
        தா:த�ைத ேபா+பாி� ெச:கி�ற ம�க�ேம+ ற�மெனறி பாசநீ6கி�  
கனம�� மிவ
கணல ெம:த� #ற�க96 கதவ� திற�&ம�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (94) 
----- 
# ற�க�-9�தி3லக�. 
 
ெபாிெதன"ெபாிெதன"ெபாிெதன"ெபாிெதன"....    
ெபாிெபாி ெத�பதி+ 2வனேம ெபாிதைத! பிரம� பைட�தாெனனி+  
        பிரமேனா �லகள� ேதாC�தி வ�தவ� Qதா�ப ர�றிைரெயறி  
அாியதி+ 7யி@ேவா னைலகட+ &79னிவ ன6ைகயினி லாேபாசன�  
        அக�திய� &�ப� தி�தவ� கலசேமா அவனிதனி ேலசிறியம�  
உாிய2வி ெயா�தைல� 8ைமேசட C�கவC 9ைமயவ% விர;லழகா:  
        உ7கி�ற ேமாதிர மதா:விள6 &�ச�தி 3ய
பரம னிடெமா-6&6  
க�தாிய சிவைன3 ெளா-�&ம  யவ
ெப�ைம கழ7த+ ெகளிதா&ேமா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (95) 
 
இனிெதன"இனிெதன"இனிெதன"இனிெதன"....    
F�லகி ேலமனித ��கினி ேபரறி� 2க4ெம:�ஞானமினி  
        Fதநா த�பாத Fைசயக லாமேல ேபா+றி� தி�த;னி  
ேமவிய தேபாதன
க ேணசவி8 வாசம ேம�பட வகி�த;னி  
        ேவைலP 4லெகலா� பணிகி�ற ெம:�ஞான ேமதாவி யாவதினி  
மாவள மி&�ேதா6& ம யா
 &ழா�தினிைட வசன�சி த!ரஸ6க  
        ம��&� நாதெனன ேமலவ
 தி�கி�ற மகிைம!ர தாபமினிதா6  
காவல
க% ேமேல மித�கவ� ெவ%ள97 கா�தநதி தீரேம�6  
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        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (96) 
 
ஆ:கிேலய (ைர�தன�ெப+ைமஆ:கிேலய (ைர�தன�ெப+ைமஆ:கிேலய (ைர�தன�ெப+ைமஆ:கிேலய (ைர�தன�ெப+ைம. . . .     
ெச�தி� வி��ல� வி�-வி� ைகயி@7 திகிாியா ைண�கைம�  
        ேத8ாிய ெவ�ைமய
க ளி�தியா ெவ�Cமி� ேதய� 2ர�கவ�  
வி�ைத3ள வா6கில� க�விைய! பாி�ற விள6கைவ� லகமகிழ 
        வி�ேடாாி யாச�ர வ
�தினி ெயன�திகழ Xர�வ ஜ�ைதநா�   
ப�தமி& ச�டதி�ட�ெச: பாேரா
 ப �க! பழ�கிைவ��  
        ப+பல பாி�ைசயி+ ேற7ேவா
� &�ேயாக ப;த9� டா�&கி�றா
  
க�தி�வ ேராவிவ
கைள�க� ட�தி@6 காணாத விட9%ளேதா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (97) 
 
இ()ம(இ()ம(இ()ம(இ()ம(. . . .     
ேபா�&வர ��&ாிய கானைட! பாைதக% 2வனெம6 &�2�கி!  
        2தியநிழ �ளத�! பாைத94 தி@9ற! ேபா+றி� ெசழி!பாகேவ  
ஆ�கிைவ� தமலா ல�ெச�தி ர6கM� அ�சர வித6க% பல��  
        அதிசய மி&�ெபாிய பலவைக� க த6க ளைவெய4 ேகாலேனக�  
ஊ�க9ள ப+பல பணி�சாைல 3�ெச:3 9�திேயா க�சாைல3�  
        உபகார மாகேவ ெய�திர வச�தினா * @தக6 ெகாண
�தவி36 
கா�&மவ ��&ாிய பா�கியெம லா9ன க�ைணயா @+றத�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (98) 
------- 

• உதக�-த�ணீ
 
 
இ()ம(இ()ம(இ()ம(இ()ம(. . . .     
த�திெயC ெமா�ெந ய க�பியி� வச�திேல சாகர� தா� ல�ட�  
        ச9தாய மதிேலா6& ச6கதிக% 94வ� ச@தியா க�ெதாிய��  
8�தர நய�திக4 ெம�திர வச�தினா+ *bமசக ட6க%ெச:�  
        ைரராஜ ச6க9� ச�டநி� மி�கி�ற ேதா�றல
 &ழா�சாிெயன  
ம�திரா ேலாசைன வ&�ைர� !ெபாிய மதி3நிதி 3�சிற�த  
        மாமக Mலா�2ய வ�ைமெயா- ந�ைமத� வாைகெப7 தீரXர
  
க�க தள�பர� ச�!
ம மி&�தந+ காவல
க ளா&ம�ேறா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (99) 
---------- 
* Bமசகட�-2ைகவ�  
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இ()ம(இ()ம(இ()ம(இ()ம(. . . .     
தி��ல� ேம�ைம3� சா�த9� வா:�ேளா
 ேதசாபி மான9ைடேயா
  
        திக/தைல� சீ�-க% ெச�& � க�-க% ெச�@ நா ணயேநா�-க% 
ம��பல வ
�தக� சாைல3� டா�கின
 ம�டல ெமலாமதி�க  
        வா/வி+ சிற�தன
 தா/வ+ 7ய
�தன
 வ �திக 4�பலவித  
உ�வட6 கியந�ல 9�திைர� க த6க M�-ப� ணி�த�தன
  
        உபகார ேம�6 தபா+சாைல ெய6ெக6& 9தவியா க�ெச:தன
  
க�தாிய ெவ�ைமயாி னரசாTி தனி@+ற ைக6கிாிய மிைவய�லேவா  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (100) 
 
இ()ம( இ()ம( இ()ம( இ()ம(     
X�-வாி ேரா�-வாி ேக�-வாி 3�பல வி��கவாி3�விதி� 
        விற&வாி ெதாழி�ெச:வாி விவகார வாி3� விள�&வாி 3!2வாி3�  
சீ�-வாி யா1திவாி சா;சா ராயவாி ேதவ
F மி�&வாி3�  
        சீவி�விவ காரவாி ச�ைதவாி 3தகவாி ெச:ந�ைச 2�ைசவாி3�  
மா�-வாி யா�-வாி &திைரவாி வ� வாி ம�சவாி ெய�8வாி3�  
        வழிவி-� பட&வாி மவிற�&�பல மர�வாி 3�விதி�� 
கா�-வாி 3�தர விதி�தா
க ளி�தியா கவ
�ெம� டதிகாாிக%  
        க�சனிக
 ந+றாச ர�ச;ெச: ெம:�ேதச க�சகிாி சி�ேதசேன.  (101) 
 
�பய/�பய/�பய/�பய/. . . .     
சீ
ேம� பழனிய6 கிாியி@ைற 9�கேவ% தி�வ  தின�பர�ேவா�  
        ேசலநக
 வா/கவியன�தநாராயண� சி�ேதச ர P ய  
பா
மீ நீதிெநறி விஷய97 சதகமி! பCவெலா� D7கவி3�  
        ப�திெயா- மனதிேல ப ய! பதி�! ப �� தி�&மவ
க�  
ேக
ேம� மிகேலாக சகலெசள பா�கியம ெத:தி3லக�2ர�ேத  
        இைசபர� நாகாிக ைவேபாக ம��ேமா ேரகச� ராதிபதியா:�  
கா
ேம� வியCல& ேதவரா+ Fசைன க��ெதா- ெசய!ெப7வ
கா�  
        க+பக� த�வின� னிழ�ெப7வ ெரழி�ெப7வ
 கன9�தி 3�ெப7வேர. 
 

சி�ேதச� சதக
 �றி�சி�ேதச� சதக
 �றி�சி�ேதச� சதக
 �றி�சி�ேதச� சதக
 �றி�....    
தி+-சிற
தி+-சிற
தி+-சிற
தி+-சிற
பல
பல
பல
பல
....    

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


