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���றி�	���றி�	���றி�	���றி�	    
'(� ெபய� : ெவ�ேளா� ெபாிய�ண� �றவ�சி 
') ெபா*� : ச+க இல,கிய% 
ஆசிாிய�க� : 	லவ� ெச. இரா�, ெபா� தீப�க� கி. 
ெமாழி : தமி- பதி�	 ஆ�� : 2014 
ப,க�க� : 88 விைல : ..50/ 
') கிைட,�மிட% : ெகா�� ஆ"# ைமய%, "	லவ� 0��1)" 58/2, 
பால,கா2�3 ேதா2ட%, 	திய ஆசிாிய� �1யி*�	� பாைத , ஈேரா� - 638 011. 
') - அ2ைட வ1வைம�	 : வா-க வள5ட� ஆ�ெச2 பிாி�ட�6 
பிைரேவ2 (மிெட2 29 நா8சிய�பா 9தி || ஈேரா� - 638 001. 
'ெகா�கேதச சாி3திர கலா8சார ேக:திர%, ஈேரா� ' அவ�களி� ெபா*� உதவியா) 
இ:') ெவளியிட�ப�கிற<. அவ�க=,� எ�க� மனமா�:த ந�றி உாியதா�க. 
---------------- 
ெவ�ேளா� ெபாிய�ண� �றவ�சி  - இ, �றவ�சி இல,கிய%  19ஆ% 
'�றா�1� இைட�ப�தியி) வா-:த ெவ�ேளா2�, காணியாள�களான 
சா3த:ைத �ல%, பயிர��ல% - சா�:த ெப*ம,க�, பிற ச5தாய% ப�றிய அாிய 
ெச"திகைள, @A% ஒ* வரலா�A , ஆவணமாக3 திக-கிற<. அ3<ட� 0:<ைற, 
நசியC�, எDமா3E�, கா�சி,ேகாயி) காணியாள�களி� ெபய�கைளF% 
@Aகிற<. ஓைல8 �வ1யி) இ*:த<. 5த) 5ைறயாக அ8சாகிF�ள<. 
      - ெகா�� ஆ"# ைமய%, ஈேரா� - 638 01 



���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
வரலா�A� ெப*ைமF%, இல,கிய8 சிற�	% மி,க ேம) கைர� 0:<ைற நா21� 
32 ெதா�ைமயான ஊ�களி) ெவ�ேளா� ஒ�A. 'பழ% 0:<ைற' எ�A 800 
ஆ��க2� 5�ப2ட பிடாாிJ�, க)ெவ2�, @A% 0:<ைற நா2�,�� 
0:<ைற, ெவ�ேளா�, நசியC�, எDமா3E� எ�பன நா�� தைல நகர�க�. 
 
இர�டாவ< தைலநகரான ெவ�ேளாேட ெப*%பாK% நி�வாக3 தைலநகராக 
இ*:<�ள<. ெபாிய கிராமமான ெவ�ேளா� நி�வாக வசதி,காக3 ெத�5க% 
ெவ�ேளா�, வட5க% ெவ�ேளா� என இ* பிாிவாக� பிாி,க�ப2ட<. 
 
32 ஊ�கைள, ெகா�ட 0:<ைற நா2ைட நி�வாக% ெச"ய 0:<ைற, ெவ�ேளா�, 
நசியC�, எDமா3E*,� 5ைறேய 10-8-6-4 உA�பின�க=%, இ:நா��% நீ�கி 
ஏைனய 28 ஊ�க=,� ஒLெவா* உA�பின�க=% ஆக ெமா3த% 56 
உA�பின�கைள, ெகா�ட "0:<ைற நா2�8 சைப" அைம,க�ப21*:த<. 
 
0:<ைற நா2�8 சைப எ�ண�ற அற�பணிகைள8 ெச"த<. இ8சைப நி�வாக3தி� 
ந�ைமைய, க�� ெகா�� நா2ைட ஆ2சி 	ாி:த அரச�க� எவ*% சைப 
நி�வாக3ைத, கைல,கேவ இ)ைல . 
 
ெவ�ேளா21) பல 	லவ�க� ெச%ெமாழி3 தமிைழ வள�3<�ளன�. 
ெவ�ேளா2ைட� ப�றி� பல தனி� பாட)க=% இல,கிய�க=% உ�ளன. 
எ�3<,கா2டாக, 
 1) ெச�னிமைலயா�டவ� பி�ைள3தமி- 5) ெபாிய�ண � �றவ�சி 
 2) ச*வ(�க� சதக% 6) ெகா�ைற ேவ:த� ெவ�பா 
 3) பாடகவ)(ய%ம� பி�ைள3தமி- 7) 	<நக� ந)லணேவ� காத) 
 4) ��ப�ண � நீதி8 சதக%   
ஆகியவ�ைற, �றி�பிடலா%. இவ�றி) ஒ�A@ட இ�M% 5Dைமயாக 
அ8சாகாத< தமிழி� தவ,�ைறேயயா�%. 
 
அ�ைமயி) ஈேரா� அர� அ*�கா2சியக3தி(*:த ெபாிய�ண� �றவ�சி 
ஓைல8 �வ1 5Dவ<% ெபய�3< எDத� ப2ட<. ெகா�� நா2�, �றவ�சி 



')களி� மணி51யாக3 திகD% இ:'(� பா2�ைட3 தைலவ� ெவ�ேளா� 
பயிர�ல� ெபாிய�ண க#�ட�. 
 
��� ஆசிாிய!"��� ஆசிாிய!"��� ஆசிாிய!"��� ஆசிாிய!", , , , கால�"கால�"கால�"கால�"    
 
'(� ஆசிாிய� ெவ�ேளா� சாமிநாத� 	லவ� மக� �மாரசாமி� 	லவ�. இவேர 
ச*வ(�க� சதக% இய�றியவ�. 
 
சிற:த 	லவரான �மாரசாமி� 	லவ� ெபய�3< எDதிய +வ� ேதவார5% அட�கிய 
ஓைல8�வ1 அ�ைமயி) 0:<ைற, காைட �ல� ெபாியவ� ச�5கநாத	ர% தி*. 
எ6. ேக. பால��பிரமணிய, க#�ட� இ)ல3தி(*:< ெகா�� எ�. ெகாள:தசாமி 
+ல% கிைட3த<. "இரா2சத வ*ட% ஆனி மாத% 24 ேததி �,கிரவார% கி*Nண 
ப2ச% உ3திராட ந2ச3திர% �பநாம ேயாக% பவகரண% சி�க ல,கின3தி) எDதி 
51,க�ப2ட<' எ�ற �றி�	 அ:') இAதியி) காண�ப�கிற<. அத�� ேநரான 
கி. பி. ஆ�� 1855 ஆ�%. 
 
இ:'() பாலமைடய%ம� ேகாயிைல, க21ய கா(�கராய� வழியினரான 
கனக	ர% சா3த:ைத �ல% பழனி ேவல�ப க#�ட� மக� ெகாள:தேவ) க#�ட� 
�றி,க� ெபAகிறா�. அவ� ேகாயி) க21ய ஆ�� கி.பி. 1850 ஆ�%. இ< 
பாலமைடய%ம� ேகாயி) ம�டப விதான, க)ெவ2� +ல% ெதாிகிற<. 
 
இேத '() தீர� சி�னமைலயி� த�ைக கணவ*% 1793 ஆ% ஆ�� 
சி�னமைலயி� கிரய� ப3திர3தி) ைகெயா�பமி2ட வ*மான உலக	ர% சா3த:ைத 
53தி3 தி*மைல,க#�டாி� +3த மக� சிவ�மைலF%, அவ� மக� தி*மைலF% 
�றி,க� ெபAகி� றன�. இ,�றி�	களி(*:< பயிர�ல� ெபாிய�ண� �றவ�சி 
கி.பி. 1850 வா,கி) எDத�ப21*,க, @�% எ�A ெதாிகிற<. அ:') '�A 
அAப< ஆ��க2� 5�ப2ட ெவ�ேளா21� வரலாறாகேவ திகDகிற<. 
 
ெபாிய�ண க$�ட�ெபாிய�ண க$�ட�ெபாிய�ண க$�ட�ெபாிய�ண க$�ட�    
 
ெபாிய�ண க#�ட� பயிர�ல% எ�A%, அவ� த:ைதயி� ெபய*% ெபாியண 
க#�ட� எ�A% இ:') ெதாிவி,கிற<. பாட) இைச,காக� ெபாிய�ண� - 
ெபாியண� எ�A% @ற�ப2 ��ளா�. 



 
 "ெப*கிய 	க-ெவ� ேளாைட� ெபாியண� அ*=% ேசய� 
       தி*#ய� ெபாியேண:திர�" 
 "பயிர �ல3தி) வ:த பா,கியவா� ெவ�ேளாைட வாச� 
       தய#ய� ெபாியேண:திர�" 
 "ெச:ெந)வய) ெவ�ேளாைட ய%பதியி) வள�கி�ற 
       <ைர பயிர�ல ேம* 
 தீர ெபாியண மகிப� நீதி அ*ளா) வ:த 
       ெசயராம ெபாியேண:திர�" 
 
எ�பன ெபாிய�ண� �றவ�சி3 ெதாட�களா�%. 
 
ஒ! ெசா' வாசக�ஒ! ெசா' வாசக�ஒ! ெசா' வாசக�ஒ! ெசா' வாசக�    
 
ெபாிய�ண� ெசா�ன ெசா) த�பாதவ�, ெமாழி மாறாதவ� எ�கி�றா� 	லவ�. 
 

"ெசா�னெமாழி த�பாத �5கனா% ெபாியேண:திர�" 
"ேம*வைர ெபா"3தாK% ெவ�கதிேரா� த�Mைடய 
சீ*தய% ெபா"3தாK% ெசா�ன ெமாழி ெபா"யாதா�" 

 
எ�பன �றவ�சி இல,கிய வாிக�. இமயமைல, Oாிய� ஆகியைவ ெபா"3தாK% 
பயிர�ல% ெபாிய�ண� ெபா"யாதவ� எ�ப< கவிஞ� வா,�. 
 
ெத)*க ப+திெத)*க ப+திெத)*க ப+திெத)*க ப+தி    
 
ைசவ சமய3தி) ஆ-:த ஈ�பா� ெகா�ட ெபாிய�ண� சதா ச�வ(�கைர 
நிைன:< வழிபா� ெச"பவ�. ெவ�ேளா� இல2�மி நாராயண� ெப*மாைளF% 
வண��பவ�. இதைன, 
 

"திாி	ர தகன� ச*9ச� உைம பாடக3தா� 
இ*சர� ேபா�றி ெச"F% இ:திர� ெவ� ேளாைடவாச� 
த*மனா% ெபாிய ேண:திர�" 



 
எ�ற அ1க� விள,�கி�றன. 
 
ெவ�ேளா21) உ�ள எ)லா, ேகாயி)க� மீ<%, ெச�னிமைல 5*க� மீ<% 
அளவ�ற ப,தி ெகா�டவ� ெபாிய�ண�. 
 
 "நிைல,�ய� ெச�னி மைல,�% ரைனF% 
 ெநறிைம ெபா�� அரவணி ச�வ(� கைரF% 
 Oடக, கர3தா� பாடக வ)(F%" 
  
 "காரண� ல,�மி நாரண� த�ைனF% 
 ப�சி�ெம) ல1சீ� ந���ட நாத*% 
 ெச"யெபா� காளிெம" ஆயி அ%மM%" 
  
 "0த) மீதினி) ஓ<ெபா� மாாிF% 
 த�	ய� பைடO- அ�ணமா� த%ைமF% 
 ைவயக மீதினி) ெவ"யவ� எனேவ 
  
 ெம"யதா"3 <ல��% அ"ய� ராசா,க� 
 அற�ெபா*� க�னிமா� திற,க*� பணைனF% 
 சித5ற, கனிவா" உ8சித3 <டேன 
 பணிF% விேபக� �ண5ைட தியாக�" 
 
எ�A ெபாிய�ண� வழிப2ட ெவ�ேளா2�, ேகாயி)கைள, கவிஞ� 
�றி�பி�கி�றா�. இ,ேகாயி)களி) ெத�5க% சா3த:ைத �ல3தா� 
�லெத"வமாகிய இராசா,க� மிக#% சிற�பி,க�ப2 ��ளா�. 
 
�!ப+தி�!ப+தி�!ப+தி�!ப+தி    
 
ெவ�ேளா� சா3த:ைத �ல3<� ெப*ம,க=ட� இைண:< பாO� அகிலா�ட 
தீ2சித� அவ�கைள, �*வாக ஏ�A பயிர �ல3தா� ெச�ேப� அளி3தி*�பிM%, 
உ�R� �*,களான +ேவ:த ப�13 �* �வாமி அவ�கைளF% மதி3<� ேபா�றி 
வண�கிய சீடராக இ*: <�ளா� ெபாிய�ண�. 



 
 "தா�டவ� பான அகி லா�டதீ2 சித�தா� 
 பதமல� அதைன3 <தி,�% உதார� 
 +ேவ: த*,க*� +ேவ:த ப�1த 
 சாமிதா� இைணைய ேநமமா"� பணிேவா�" 
 
எ�கிறா� 	லவ�. 
 
ெகாைடெகாைடெகாைடெகாைட    
 
இரவல�க2�%, ஏைழக2�%, 	லவ�க2�% ெகாைட ெகா�� பதி) ெபாிய�ண � 
மிக8 சிற:< விள�கினா�. 
 

"அ2டதி,� ஓ��% கீ�3தி ஆகிய ேபாச� ஆன 
இ2டவா� ஏ�ேபா�,� எ)லா% ஈைகேய த*% உ3 <�க�" 

 
என� ேபாச ம�னM,� நிகராக� 	கழ�ப�% ெபாிய�ணைன நிைன3தைத3 த*% 
க�பக3த*, ெகாைடயி) சிற:த க�ண�, �மணவ�ள) எ�கிறா� கவிஞ�. 
 
 "பாாி) உய� தா*நிக� 
 பா�3திப� ெவ�ேளாைட� ெபாியண�" 
 "தமி-வல�,� அதிக �மண� ேநரான 
 கரதல� இனிய ெபாியண�" 

'கானைன�ேபால தியாகமி� ெபாியேண:திர�" 
 
எ�கிறா� கவிஞ�. 
 
பயிர�ல, தைலவ�பயிர�ல, தைலவ�பயிர�ல, தைலவ�பயிர�ல, தைலவ�    
 
ெவ�ேளாைட� ெபாிய�ண� பயிர�ல% எ�பதா) பைழய ேகா2ைட�ப2ட,கார� 
மரபி��ாிய பல சிற�	,க� ெபாிய�ண M,�% @ற�ப�கி�றன. 	லவ�கைள� 
ேபா�றிய பைழயேகா2ைட மரபின� ெப*ைமகளி) சில, 



1. 	லவ� ச#,கா) அ1,க� ெபாA3த<. 
2. 	லவ�,�8 O( 5<கி) ��ேசாA ேபா2ட<. 
3. தா" 5<கி) 	லவ� ஏற� ெபாA3த< 

எ�பனவா%. 
 
ெவ�ேளா� ெபாிய�ண� �றவ�சியி), 
 "	வியினி) <ல��% கவிவல� ைகயி) 
 வ1#ய� ச#,கா) அ1தைன� ெபாA3ேதா�" 
 "திதிFட� O( 5<கினி) அ�ன% 
 பக�:<ேம மனதி) உக:<ேம மகி-ேவா�" 

"ெப�றதா" 5<கி) ப�றதா" ஏற 
ந)லெத� Aய�	க- ெசா)ல< பைட3ேதா�' 

 
எ�பன ெபாிய�ணM,�% ஏ�றி, @ற�ப2��ளைத, காணலா%. 
 
விசயநகர ராய� ைகயா) ெப*ைம ெப�றவ�க� பைழய ேகா2ைட மரபின�. 
அ�	கைழF% ெபாிய�ணM,� ஏ�றி மகி-கிறா� 	லவ�. 
 
 "அதிகமா% விசயநக� அதி)வ* ராய� 
 மனம< ெம8சி அணிகல� சிவிைக 
 ப8சிைல, கடக5% வ8சிர ேமாதிர5% 
 தி�க� ஒ�பான த�க� பத,க5% 

ேமலான சாKைவ மாலா", க�,கS% 
ெவ�மதி ெப�ற 	க-,கன Eய�" 

 
எ�ப< 	லவாி� ெபா�Mைரகளா�%. இ8சிற�	,க� ெத�னிைல ெவ�றி,காக 
அழக� ச�,கைரயா*,� அளி,க�ப2டைவயா�%. 
 
	லவைர� ேபா�ற'	லவைர� ேபா�ற'	லவைர� ேபா�ற'	லவைர� ேபா�ற'    
 
பயிர �ல3தா� தமி-� 	லவ�க� பலைர ஆதாி3தன�. ெகாைட ெப�ற 	லவ�க� 
அவ�கைள� 	க-:< பா1ன�. அதனா) பயிர�ல%, 



 
"ப�M தமிேழா� 	கD% பயிர�ல ேகா3திர%" 

 
என�ப2ட<. சா3த:ைத �ல8 சைடய�ப வ�ள) 	லவ�கைள ஆத ாி3த< ேபாலேவ 
ெவ�ேளா� பயிர�ல� ெபாிய�ணM% 	லவ� கைள ஆதாி3ததா), 
 

"வ1தமி- தன,�8 சைடய� ேநரான 
ெகாைட,�� கார� ெபாிய ேண:திர�" 

 
எ�A அவ� 	க-:<ைர,க�ப2��ளா�. 
 
ேசாழ நா21(*:< ெகா��நா� வ:த க%பைர ஆதாி3த ெகா�� ேவளா� 
ெப*ம,க� பல� க%ப*,� அ1ைம8 சாசன% எDதி, ெகா�3<, க%பாிட% 
த�க=,��ள மாியாைதைய, கா21ன�. ெவ�ேளா� சா3த:ைத�ல, 
க:தயக#�ட� 5�ேனா� "ச:திர Oாிய� உ�ளவைர நாM% எ� வழியின*% 
க%ப�,� அ1ைமக� " எ�A @றிய< ேபால� பயிர�ல3< ெவ�ேளா� 
ெபாிய�ண க#�டாி� 5�ேனா*% க%ப*,� அ1ைம8 சாசன% எDதி, 
ெகா�3<�ளன�. இ8ெச"தி இ,�றவ�சி '(), 
 

"ச:ததி மாறிK% ெச:தமி-, க%ப�,� 
அ1ைம நா% எனேவ திடமதா"� பக�:ேதா�" 

 
எ�A ெபாிய�ண க#�டாி� 5�ேனா� 	கழ�ப2��ளன�. இ< 
ெவ�ேளா21� ெப*ைமயா�%. 
 
�றவ�சி அற.ேக�ற"�றவ�சி அற.ேக�ற"�றவ�சி அற.ேக�ற"�றவ�சி அற.ேக�ற"    
 
ெவ�ேளா� 	லவ�பாைளய% சாமிநாத� 	லவ� மக� �மார சாமி� 	லவ� த� மீ< 
பா1ய �றவ�சி 'ைல� பா�ைவயி2ட ெவ�ேளா� பயிர�ல� ெபாிய�ண 
க#�ட� ') எDத�ப2ட ஏ2�8 �வ1ைய� பா�3< மகி-:தா�. அைத ஒ* ந)ல 
நாளி) அர�ேக�ற% ெச"ய வி*%பினா�. ') அர�ேக�ற விழா அவ*ைடய 
உ�றா� உறவின�க�, ந�ப�க� 	ைடOழ நைடெப�ற<. ெவ�ேளா� ேமைல 
விநாயக� ச�னதியி) அLவிழா நைடெப�றெதன ') +ல% அறிகி�ேறா%. 



 
அLவிழாவி) த� ப�காளிக� அைனவைரF% ெபாிய�ண� அைழ3தா�. 
ெத�5க%, வட5க% சா3த:ைத �ல3தின� ம2�ம)ல, 0:<ைற, காைட 
�ல3தின*%, நசியC� க�ண�, 08ச:ைத, ெச%ப�, @ைற �ல3தின*%, 
எDமா3E�� பன�காைட �ல3தின*%, கா�சி,ேகாயி) ெச%ப�, க�ண� 
�ல3தா*% ஆகிய உறவின� க=%, உ�R�, கண,�� பி�ைளக�, 
ஆசாாிமா�க=% ') அர� ேக�ற விழாவி) கல:< ெகா�டன�. ேம)கைர� 
0:<ைற நா21� ஒ�Aைம, கா�பியமாக இ:') திகDகிற<. 
 
அர�ேக�ற விழாவி) கல:< ெகா�டவ�கைள உற#5ைற @றி� 	லவ� 
வாிைசயாக� ெபய�க=ட� @Aவ< ந%ைம மிக விய,க ைவ,கிற<. அ:த 
வைகயி) இ:') 19ஆ% '�றா�1� இைட,கால� 0:<ைற நா2� வரலா�ைற 
விள,�% ஒ* சிற:த ெவ�ேளா2� ஆவணமாக#% திக-கிற<. அர�ேக�ற 
விழாவி) கல:< ெகா�ட பயிர�ல� ெபாிய�ண க#�டாி�, 
 
பா/பா/பா/பா/ட�மா� ட�மா� ட�மா� ட�மா� ---- பழனிேவல�ப க#�ட�, க#�ைடய க#�ட�, காளியணக#�ட�. 
சி3த�பாமா� - 53<ேவல�ப க#�ட�, ெபா"�கா,க#�ட�, 53< 
ேவல�பக#�ட�. 
தைமய�மா� தைமய�மா� தைமய�மா� தைமய�மா� ---- பழனி,க#�ட�, 53< ேவல�பக#�ட�, ெவ�ைளயணக#�ட�, 
��பணக#�ட�, சி�ன�பக#�ட�, 53<ராய க#�ட�, பழனிய�ப க#�ட�, 
சி�ன3த%பி, க#�ட�, ந)லய க#�ட �. த%பிமா� - க*�பண க#�ட�, 
பழனிேவல�பக#�ட� 
ம+க� ம+க� ம+க� ம+க� ---- பழனிேவல�பக#�ட�, ெபாியண க#�ட�, சி�ைனயக#�ட�, 53<� 
ெபாியண க#�ட�, 53<,�மார, க#�ட�.. 
மாம�மா� மாம�மா� மாம�மா� மாம�மா� ---- ெவ�ேளா� சா3த:ைத �ல, க*�பண க#�ட�, நசியC�, 
க�ண�ல ெவ�ைள, க#�ட�, கா�சி,ேகாயி) க�ண�ல ரா#3தக#�ட�. 
ைம,0ண�மா� ைம,0ண�மா� ைம,0ண�மா� ைம,0ண�மா� ---- சிவ�மைல,க#�ட�, பழனிேவ)க#�ட�, ரா#3த க#�ட�, 
�மார க#�ட�, ெச�ேகாட க#�ட�, பிற�பணக#�ட�, ரா#3த க#�ட�. 
ச%ம:திக� - ராைமயக#�ட�, இராைசயக#�ட�, ராம"ய க#�ட�, ��பண 
க#�ட�, ந)லயக#�ட�. 
ம!ம+க� ம!ம+க� ம!ம+க� ம!ம+க� ---- தி*மைலக#�ட�, 53த"ய க#�ட�, ரா#3த க#�ட �. 



சகைலக� சகைலக� சகைலக� சகைலக� ---- பழனி ந)ல"யக#�ட�, ெமா�வணக#�ட� 
ந�ப�க� ந�ப�க� ந�ப�க� ந�ப�க� ---- எ)ேலாைரF% அ�	 கா21 அரவைண3<8 ெச)Kகி�ற உய� 
ப�	ைடய பயிர�ல� ெபாிய�ண�, 
 

"மனதினி) அதிக கனிவ< ெபா*:த 
அ�	த மாக ந2ெபா�" 

 
திகD% ப�	ைடயவ�. அதனா) �றவ�சி அர�ேக�ற விழாவி�� உ�R�, 
ெவளிJ� உறவின�க�, ந�ப�க� பல� வ:தி*:தன�. 
 
0:<ைற காைட�ல வாரணவாசி, க#�ட�, அள�பி3தா, க#�ட�, ெபாியத%பி, 
க#�ட�, ந)ல53<, க#�ட�, ந�ைசய க#�ட�, அவிநாசி, க#�ட�, 
காசி(�க,க#�ட�, பயிர�ல, ��பண க#�ட�, பழனி ேவல�பக#�ட�, 
சி�ன"ய க#�ட�, ெத�5க% ெவ�ேளா� சா3த:ைத�ல 53தி3 தி*மைல, 
க#�ட� மக� சிவ�மைல,க#�ட�, ந)ல"ய க#�ட�, ெவ�ைள 53<, 
க#�ட�, க*�பணக#�ட�, 5த(, க#�ட�, ெபாியண க#�ட�, பழனி� 
ெபாியணக#�ட�, சி�ன�பக#�ட�, �ழ:ைத ேவல�ப க#�ட�, 53<, 
க#�ட�, வட5க% ெவ�ேளா� சா3த:ைத �ல 53தயக#�ட�, பழனிேவ) 
க#�ட�, 53தயக#�ட�, 53<, �மார க#�ட�, மார�ப க#�ட�, சி�ன"ய 
க#�ட�. 
 
நைசயC�, க�ண�ல 5த(,க#�ட� , தி*மைல, க#�ட�, ேவல�பக#�ட�, 
க*மண க#�ட�, 08ச:ைத �ல� பழனிேவல�ப க#�ட�, சி�ன3த%பி, 
க#�ட�, ேவலாFத க#�ட�, ெச�ேகாட க#�ட�, ெச%ப�ல காசிய�ண 
க#�ட�, @ைற�ல அமராபதி8 சி�ன"யக#�ட�, எDமா3E�� பன�காைட �ல 
வாரணவாசி, க#�ட�, ந)ல�மா*,க#�ட�, கா�சி, ேகாயி) ெச%ப�ல 
அவிநாசி, க#�ட�, அற% வள�3த க#�ட�, ெபாியண க#�ட�, க�ண�ல 
ெவ�ைள, க#�ட�, ந�ைசய க#�ட�, 53தரச�ப க#�ட� ஆகிேயா�. 
 



கண,��பி�ைளமா�களி) 53தரச�பி�ைள, 53<� பி�ைள, அரச�பி�ைள , 
தாFமானபி�ைள ஆகிேயா*%, ஆசாாி �ல� ெப* ம,களி) �மர ஆசாாி, 
�ழ:ைதேவ) ஆசாாி ஆகிேயா*% அர�ேக�ற விழாவி�� வ:தி*:தன�. இதனா) 
ெவ�ேளா� பயிர�ல� ெபாி ய�ணக#�டாி� ச+க ஒ�Aைம 	ல�ப�கிற<. 
 
சா,த2ைத �ல,தா!+�3 சிற�	சா,த2ைத �ல,தா!+�3 சிற�	சா,த2ைத �ல,தா!+�3 சிற�	சா,த2ைத �ல,தா!+�3 சிற�	    
 
ெவ�ேளா� ெத�5க% சா3த:ைத �ல3தின� மிக#% சிற�பாக இ:'() 
ேபா�ற�ப�கி�றன�. தீர� சி�னமைலயி� த�ைக ப*வத3தி� கணவ� உலக	ர% 
சா3த:ைத �ல 53தி3 தி*மைல, க#�டாி� +3த மக� சிவ�மைல,க#�ட� 
அவ�கைள 
 
 "வ�ன� ஆயிர% பாி இ:நில% அதனி) 
 நட3திய கீ�3தி� பைட,�ய� ந�ல� 
 ஆயிர% ெபா�னி) ந) Eய சLவாைத 
 	ற�கா() இ2�3 திற% கா2�% தீர� 
 நிைலெகா� சா3த:ைத �லமதி) இனிய 
 பாி#ய� 53தி3 தி*மைல மகிப� 
 அ*ளிய சிவ�மைல பிரபல3 <ைர" 
  
எ�A �றவ�சி 	கDகிற<. வா",கா) வழியாக வரலாA க�ட கனக	ர% 
கா(�கராயைன, 
 
 "அனத* வான கனமா ேம* 
 தி�1ற) வானியி) க�டைண க21, 
 க*T� வைர,�% வாிைசயா" வா",கா) 
 நட3<% உதார� பைட,�ய� தீர� 

தால�க� 	கK% கா(�க ராய�" 
 
எ�A �றவ�சி 	கDகிற<. 
 
�ல ஒ�4ைம�ல ஒ�4ைம�ல ஒ�4ைம�ல ஒ�4ைம    
 
ெவ�ேளா2� இல,கிய�களி) ெத�5க% ெவ�ேளா� சா3த:ைத �ல  



இராசா�வாமிைய� ேபா�A% ெத"வ�களி) வட 5க% ெவ�ேளா� பயிர�, 
சா3த:ைத �ல3தாாி� �ல ெத"வ% அ�ண�மா� �றி,க� ெபAகிறா�. 
'	க-ெப�ற அ�ண�மா�" எ�A இராசாசாமிைய� ப�றிய பாட() 
@ற�ப2��ளன�. 
 
 "தி*மா< ச�வ(� ேக�ர� பாடகவ)( 
 ேதவி உைமயா� கணபதி 
 சிவ��பிர ம�னிய� ஆதிநா ராயண� 
 சீைத அல ேமKம�ைக 
 
 ெபா*O( ெபா�காளி அ3தC� ஆயிF% 
 	க-ெப�ற அ�ணமா*% 
 ெபா�னில� 5�ப3< 5,ேகா1 ேதவ�க� 
 	விமீதி) வ:< கா,க 
 
 தி*ேம#% வடேசாைல ந:தன வன�க=% 
 த�மமட சாைலநிைலF% 
 த�டா மைர,கமல ேம#தி* மாKட� 
 சர�வதி கைலவாணிF% 
 
 இ*மா< பிாியாம) அMதின5% விைளயா�% 
 எழிலான ெவ�ேளைடயி) 
 எ�1ைச மதி,கவ* த�1ைக3 <ைரயான 
 எ�க� �ல ராசா,கேள" 
 
எ�ப< அ8சிற�	மி� பாடலா�%. 
 
பயிர�ல� ெபாியண க#�ட�, 
 

"ைவயக மீதினி) ெவ"யவ� எனேவ 
ெம"யதா"3 <ல��% அ"ய� ராசா,க�" 

 
ேகாயி() வழிப2��ளதாக இ�பயிர�ல, �றவ�சி ') @Aகிற<. 



 
ெத�5க% சா3த:ைத �ல3தா� தி*மண 92�� பாட() அ�ண�மா�, 
 

"ெத�Mல# ெவ�ேளாைட8 சீரான பதியி) 
ேதவேன அ�ண�மா� எ�M% நாயகேன" 

 
எ�A சிற�	ட� 	கழ�ப�கிறா�. ெவ�ேளா� ெத�5க% - வட5க% எ�ப< ஊ� 
நி*வாக� பிாிேவ தவிர ச+க, ெத"9க, �ல� பிாிவாக இ*,க, @டா< எ�பைத 
160 ஆ��க2� 5�ப2ட இ�பயிர �ல� ெபாிய�ண� �றவ�சி @Aகிற<. 
 
இ:') ெவளிவர� ெபாி<% ஆ�வ3<ட� <ைண 	ாி:த ெகா��8 ச+க வரலா�A 
ஆ�வல*%, 'ெகா�கேதச சாி3திர கலா8 சார ேக:திர%" அைம�பாள*மாகிய தி*. 
ெபா� தீப�க� அவ�க2� மனமா�:த ந�றி உாியதா�க. 
 
ஈேரா�          வரலா�A� பணியி) 
01.03.2014          ெச. இரா� 
------------------- 

�றவ�சி�றவ�சி�றவ�சி�றவ�சி    
    
தமிழி� 96 வைக சி�றில,கிய�களி) "�றவ�சி" எ�ப<% ஒ�A. இ< �ற%, 
�ற3தி� பா2�, �றவ�சி நாடக% எ�A% அைழ,க� ெபA%. க21ய�காரனா) 
ப)ேவA சிற�	,க� உைடயவ� எ�A @ற�ப2ட பா2�ைட3 தைலவ� த� 
பாிவார�கேளா� 9தியி) உலா வ*வா�. அதைன ஒ* ப*வ�ெப� க�� 
அ3தைலவ� மீ< காத) ெகா�வா�. த� காதைல மி�வி3< வ*3<% நிலா, 
ெத�ற), �யி), கட) இைவகைள ஏ�வா�. 
 
பா�கி (ேதாழி� ெப�) வ:< தைலவியி� வ*3த% தணிவி� பா�. 9தியி) வ*% 
�றி ெசா)K% �ற3திைய அைழ�ப�. �ற3தி த� ெதாழி) திறைம @றி த� நா� , 
மைலவள%, �றி ெசா)(� ெப�ற பாி� இைவகைள, @Aவா�. தைலவ� வ:< 
உ�ைன, @�வா� எ�A @றி, �ற3தி பாி� ெபAவா�. ேதாழி தைலவ� மாைல 
வா�கி வ*வா�. 



 
�ற3திைய, காணாத �றவ�, �ற3திைய3 ேத1 வ*வா�. �றவனி� ேவ2ைட3 
திற% பலவாA @ற�ப�%. இAதியி) பிாி: தி*:த �றவM%, �ற3திF% ச:தி�ப�. 
�ற3தி தா� ெப�ற பாி� கைள� ப�றிF%, அைத அளி3தவ� ப�றிF% விாிவாக, 
@Aவா�. எ)ேலாைரF% வா-3தி ') நிைற# ெபA%. ப)ேவA வைக� பாடலாக� 
பாட� ெபA%. இைச வ�,க�ப21*�ப< �றவ�சியி� சிற�பா�%. 
----------------- 

ெவ�ேளா� ெபாிய�ண� �றவ�சிெவ�ேளா� ெபாிய�ண� �றவ�சிெவ�ேளா� ெபாிய�ண� �றவ�சிெவ�ேளா� ெபாிய�ண� �றவ�சி    
 
ேமைல விநாயக� கா�	 
 ெப*கிய 	க-ெவ� ேளாைட� ெபாியண� அ*=% ேசய� 
 தி*#ய� ெபாிய ேண:திர� ச��ண� மீதி) ந�றா" 
 வ*�ற வ�சி நா21ய% மகி-#ட� நாM% பாட 
 விைரெசறி ெச)வ ேமைல விநாயக� கா�	3 தாேன .          1 
 
சிரகிாி ேவலவ� கா�	 
 தவ3தி) ெவ� ேளாைட ஆள3 த�% ெபாி ய�ண� மீதி) 
 	வியினி) <ல�க ெம"�பா" 	க)�ற வ�சி பாட 
 சிவன*� ைம:த னான சிரகிாி ேவல� பாத% 
 தவறாம) ஓதி நி3திய% தய#ட� பணி� ேவேன.          2 
 
கைலமக� கா�	 
 பயிரேகா3 திர3தி) வ:த பா,கிய� ெவ� ேளாைட வாச� 
 தய#ய� ெபாிய ேண:திர� ச��ண� மீதி) ந�பா" 
 வயனமா", �றவ�சி நா21ய% வாிைசயா" நாM% பாட 
 இய)தவ� ேமனி வாணி இைணய1 வா-3< ேவேன.          3 
 
ச*9ச�, பாடகவ)( கா�	 
 சீ*ய� நாடக3ைத, ேக�,�% ெச)வவா� அகில மீதி) 
 ேப*ய� ெபாிய ேண:திர� ெப*ைமயி) எ�A% வா-3<% 
 வா*தி 51ேம) ெகா�� வள�ச* 9ச� பாத% 
 ேச*பா டக3தா" தாைள8 சி:ைதயி) <திெச" ேவேன.          4 
 



விநாயக�, சிரகிாி 5*க�, ச*9ச� கா�	 
 ப�னாிய கீ�3தி�பிர பல	னித ெக%Uர 
         ப<மல2 ச�	*ஷைன 
 பதியிKய� மகபதி,� இைணயான ேசாமைன� 
         பலகைலக� 	க-�மணைன 
 பழெமாழிக� <தி,கி�ற க�னைன3 தியாகமி� 
         ப�பான கனேயாகைன 
 பா,கியமி� க�பக3 தா*,� நிகரான 
         ைப��வைள அணிமா�பைன 
 
 ெசா�ன ெமாழி தவறாத வா,காி8 ச:திரைன 
         <"ய நய �ணச<ரைன 
 ெசகராச� மகி-தியாக ச%ப�ன� எனவ:த 
         ெச�க�மா) நிக�வாசைன 
 �யமான ந:தாத 0�ேசாைல F% அதிக 
         திLயமா கியசாைலF% 
 ெத�	ய� தடாக3த�ணீ��ப:த) அழகான 
         சி3திர8 சாவ1க=% 
 
 ந�னய மி�% சகல த�மதா ன�க=% 
         நய5ட� 	ாி� க*ைண 
 நாதர*� �ல#ேத வாதிக� தம,�மிக 
         நலதி*� பணிக� ெச"F% 
 நாவல�க� 	க-கி�ற த�டமி-, �றவ�சி 
         நாடக% த�னி) வா-3தி 
 நவி)கி�ற சரச�ண வித�ணைன அ�பான 
         நளராச மகராசைன 
 
 ெச�ென)வய) ெவ�ேளாைட ய%பதியி) வள�கி�ற 
         <ைரபயிர �லேம*ைவ 
 தீரெபாி யணமகிப� நீதிய* ளா) வ:த 
         ெசயராம ெபாியேண:திர� 
 சி:ைதயி) <தி பர# ச:த3< ஐ:<கர8 
         சி:<ர 5க3ேதவைன8 
 சிரகிாி, �மார�ச* 9ச�தா ளிைணதைன8 
         சீ*ட� பணி�ேவாேம.          5 



 
சாவ1 ம�டப விநாயக� த* (ராக% - ம3தியமாவதி) 
 அரன*� பாலைன ஆன:த .பைன 
 காி5கைன கயிைலவாசைன 
 ெதா:த ெமனநடன மி��% உைமயவ�த� 
 ைம:தைன +ஷிக வாகனைன 
 அரனாி அய�53 ேதவ�க =,� 5� 
 பாி#ட� ேதா�A% ப�சா2சரைன 
 சரவண பவ�க ச�5க� 5�ேனா� 
 ச3தி,கண பதிநாதேன 
 ேவதவி ேனாதேன ெம"�ஞான� பர�பிரம% 
 நாதச*வ ேலாகநாயகேன 
 ெவ�ேளாைட நகாினி) ேவ:த� பயிர�ல 
 வ�ள) ெபாி யணமகிபதிேம) 
 ெசா)K% அதி,�ற வ�சி3 தமி- பாட 
 நலம<ர வா,க*=வா" 
 ெச:தி* விள��% சாவ1ம� டப3தி) வா- 
 சி:< ர5க ெசகதீசேன.          6 
 
ெசய ெசய (ராக% - நா2ைட ) 
 ெபா�ேம#% ெவ�ேளாைட நக�வாD% ச*வ(�க� 
 ேபரா� ந) தி*வ*� பத% ேபா�A% கனேயாக� 
 ப�Mதமி ேழா� 	கK% பயிரேகா3 திர3தி) வ:த 
 பா,கிய� ெபாியணமகிப� அ*ளிய 0பால� .... ெசயெசய 
 
 ந�மா< 	க-மா�ப� ெபாியண வசீகர�மிைச 
 நளின5ட� �றவ�சி நாடக ேமபாட 
 ப�ேம#% பாடக3தா� அ*� த:தி 5கஞான 
 பாிவா) ேமைல விநாயகைன மறேவேன ...... ெசயெசய 
 
 ம�ேம#% இல,�மி நாராண� அ�ண�மா� ெபா�காளி 
 வ1#ய�ந� ��ட(�க� மலர1க� <ைணேய 
 வ�ணதள ேமபர#% பாைதயி)ரா சா,கள"ய� 
 வ�ைமயி* தாளிைணைய மனதி) தின% <தி�ேப� .... ெசயெசய 
 
 ம�னவ�க� 	க-கி�ற 0:<ைறைச நா21) வள� 



 மகிைம8 சிரகிாியி) வ1ேவ) ைன�பணிேவ� 
 த�னைம �லா#% ெவ� டாமைரயி) வா-# ெசறி 
 ச�வ0 ஷணவாணி தா� மனதி) நிைனேவ�...... ெசயெசய          7 
 
ம�கள% 
 0ரண வதனM,� ம�கள% - அதிக 
 ெபாியண நேர:திரM,� ம�கள% - 0ரண 
 நிசவசன தீரM,� ேநமெக% UரM,� 
 விசய�நிக� 9ரM,� ம�கள% - 0ரண 
 உ3தம விலாசM,� உய�தமி- ேநசM,� 
 �3த 	வி ராசM,� ம�கள% - 0ரண 
 நீதிதிக- ேசாமM,� நீ��வைள3 தாமM,� 
 மாத�	க- காமM,� ம�கள% - 0ரண 
 ேப*	க- ேநயM,�� ெபாியண� ேசயM,� 
 க*ைண� ெபாியண தீரM,� - ம�கள% - 0ரண          8 
 
9சீபவா 
 ெச:தி* விலாச 9சீபவா - 	க- 
 ெசழி,�% ெபாியேண:திர 9சீபவா 
 அனக� ெபாியேண:திரா 9சீபவா 
 பைகவ�51 சிதறேவ நடனமிடவ* 
 பாிFய� தீரா 9சீபவா 
 அழகி) ப<ம� ெபாியேண:திரா 9சீபவா 
 வ1#ய� பரன*� சிரகிாி 5*க�த� 
 மலர1 பணிபவா 9சீபவா - வி:ைத 
 ம*# ெபாியேண:திரா 9சீபவா 
 ப1மிைச நிதிFய� பயிர�ல 5கிேல 
 பணித* கரேன 9சீபவா - கன 
 பா,கிய� ெபாியேண:திரா - 9சீபவா  9 
 
க21ய,கார� வ*ைக - வி*3த% 
 அ2டதி,� ஓ��% கீ�3தி ஆகிய ேபாச� ஆன 
 இ2டவா� ஏ�ேபா�,� எ)லா% ஈைகேய த*% உ3 <�க� 
 தி2டவா� ெபாிய ேண:திர� ெச"கீ�3தி தைன, ெகா� டா1 
 க21ய, கார� வ:< களாியி) ேதா�றி னாேன.  10 



 
த* (ராக% - சா��க%) 
 க21ய, கார�வ:தா� - வ:தான"யா 
 க21ய, கார�வ:தா� 
 தி2டமா% ெபாியண தீர� ந) நா21) 
 க21ய, கார�வ:தா� 
 ப2�ைட F%மிக3 ெதா2� - ந)ல 
 பா��ட� காதி) க�,கS% இ2� 
 க2டழகான <�ப2� அணி:< 
 கதிெராளியான திலத� ெபா212� - க21ய,கார� 
 ப3த5ட� வயன% ேபசி மா�பி) பத,க8சர% மி�ன� 
 பாிமள களப% 0சி சி3த% மகி-:த உ) லாசி 
 சைபயி) சிற�பா"� பிற%ெப�3<8 
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 தா*,� இைணேச� மார�ப தீர� 
 க�ன� ஒ�பான சி�னய மகீப� 
 வய)5ைள ெந)ைல நய5ட� ெகாண�:< 
 ேபாசன� சைம3< ஈசM,� அ*�ேவா� 
 
 நைசயCரா� 



 விைசயேம பர#% நைசய C�தனி) 
 நிலைமேச� க�ண �லமக ராச� 
 நிதிFய� த*% 5த( மகீப� 
 அ*மைற பயிK% தி*மைல 0ப� 
 தாலேம 	கK% ேவல�ப தீர� 
 விைரமண� OD% க*மண 0ப� 
 ஆ8சியா", கவி 	க- 08ச:ைத ேகா3திர� 
 பழனிேவ ல�ப� நள� சி�ன3 த%பிமா) 
 த*ம�ேவ லாFத� அ*ைம8 ெச�ேகாட� 
 ெச%பேகா3 திர3தி) அ�	ய� காசிமா) 
 தா*வா" இனிய @ைற ேகா3 திர3தி) 
 அதிவா கனமா% பதிமிக ேம* 
 ம�ன� அமராபதி8 சி�னய ராய� 
  
 எDமா3Eரா� 
 ேவதேம 	க)எD மாைத J�தனி) 
 கன% ேபா) உத#% பன�காைட ேகா3திர� 
 0சித வாரண வாசிம� னவM% 
 ெசா)லதி) நிைலேச� ந)ல �மா* 
 ெந�கதி� த�னி) ந�	ய� ேவசி 
 மைனதைன ேம":த அனத* வாள� 
  
 கா�சி,ேகாயிலா� 
 காவிO- கா�சி, ேகாவி) நா டதனி) 
 ெச%பேகா3 திர3தி) இ�ப% தாேனா� 
 	விராச� 	கD% அவிநாசி மகிப� 
 திறமி�3 தி�சீ� அற%வள�3 த"யM% 
 ம*வல� 	கD% ெபாியண மகீப� 
 சிைலமத� க�ண �லமகேம* 
 தைகைமேச� ெவ�ைள மகிபதி த�ைனF% 
 வ�சிய� மதன� ந�சய ராய� 
 தைன3தின% பாிவா" மன3தி) அ�	டேன 
 ேக�வி விலாச� வா-வதி ேயாக� 
 ச�ட�ர ச�ட� மி�ட* த�ட� 
 ெபா"Fைர யாத ெம"யறி வாள� 
 
') தைலவ� ெபாிய�ண� 



 ம�டல மதனி) ெகா�ட) ேநரான 
 ெகாைடத* கரனா% வ1#ய� ெபாியண� 
 அ*��த னான ெபாிய�ண விதரண� 
 ச5கெம8 சியகன �5கனா% க�ைக 
 ேகா3திர% அதனி) கீ�3திச% ப�ன� 
 �ண5ட� கா�,�� பிைணயதி னி�A% 
 மைழ ெபாழிய ைவ3த ெசD:தமி- வாச� 
  
கண,க� 
 வசீகர% உல# நிசகர ணி,க� 
 நி3ய�ப ேயாக� 53தர ச�ப� 
 ந�ெமாழி பர# வி�பன� ஒ"யார� 
 ச3<ர� வ)(ய% 53<, �மா* 
 ேத,கிய 	க-கன பா,கிய நய�ண 
 இரச� பா)ெமாழி அரச�ப தீர� 
 
ஆசாாிய� 
 	க-தமி- வள�,�% மகபதி யான 
 ேநயேம பர#% தாFமா மகீப� 
 த�	ய *%கவி க%ப*,� இனிய 
 ெச%ெபானி� ம�ட% அ�பதா", ெகா�3ேதா� 
 சா:தமா மணிO- மா:ைத நக�,கதி 
 பதிெயன வ:த மதி5க வதன� 
 சகல ெதாழிKய� ெசக3�* ெவ�M% 
 0சா பலமி� ஆசாாி ய�த� 
 வி�வ �ல3தி) 	செபல தீர� 
 அமர�க� 	கD% �மர0 பதிF% 
 மா) எM% �ழ:ைத ேவெலM% 	னித 
 ேநா2டெம� றழ� நா2டமா" வா-ேவா� 
 வாிைசயா" இவ*ட� பாிவதா" மகி-:த 
 
தைலவ� ெபாிய�ண� பவனி வர) 
 க*ைண ேசாதிக ெப*ைமேய ெகா�ட 
 வனிைதய� மதன� தினமன த*வா� 
 ெகாைடயினி) க�ன� பைடயினி) 9ம� 
 மாசிலா மணிச* 9ச�த� பத3ைத 
 ஓதிய ம�பிைற, காதி வசீகர� 



 ெசகதல% அதனி) 	கழ< ெப�ற 
 அ*மைற ெமாழிேச� ெபாியண தீர� 
 தமி-வல�,� அதிக �மணேந� ெகா�ட 
 காதல� இனிய ெபாியண ராய� 
 ம�னிய மணி O- ெபா�னிமா நதியி) 
 0�3தியா", �ளி3< ெவ�ணீ�ைறேய 	ைன:< 
 சிவன1 ெதாD< தவம< 	ாி:< 
 அ�ன ெசா�ன5% வ�ைமயா", ெகா�3< 
 ��றம <டேன உ�றபா) அ�ன% 
 �க5ட� Xக�:< அகமன% மகி-:< 
 பாகிைல த:<% ேனகர� சிதமா" 
 மதியிைண பர#% நிதிசர� பணிF% 
 த�க, கடக5% இ�கிதா பரண5% 
 வ8சிரேமா திர5% ெம8�சா KைவF% 
 வ�ைமயா" இனிய ெவ�53<, க�,கS% 
 வா�ேச� சாிைக� பா�ெம) (யதா" 
 அணிகல� அதிக� பணிய< 	ைன:< 
 மா) என வ* அM @லஇ� கிதேவ� 
 ஆைனேம) ேபாிைக ேபணேவ ஒ(,க 
 9ரசி� ன5%ம) லாாி0 ாிைகF% 
 ேமளம3 தளகண தாள5 மிைசயா"8 
 சி:<வி� ஒ( ேபா) 5:தேவ ெதாணி,க 
 நீ=<3 தாாிெய, காள5% ஒ(,க3 
 தாைர9 றாண% காெரன அதிர� 
 ப�னாி3 தான வ�னமா% பாிேம) 
 வி*<க� 9ர� விைர:ெததி� நட,க 
 அளவிலா8 ேசைன3 தள�க=% Oழ 
 பைகயவ� மன< விகடேம �லவி 
 பதமைத� பணிய நிதமM� 	ாிேவா� 
 த�1ைக மீதினி) ம�டல% 	கழ 
 வ*% �*� ெவ�சா மைரக=% இர2ட 
 க�னனா" இனிய வி�பனேம �ல#% 
 காராள னான தீரேன 0ேம) 
 தமி-வல� 	கD% ச+கமீ தினிேல 
 க21ய, கார� தி2டமா", கீ�3தி 
 5ைறைமேய @றி ெநறிைமயா" நி�க 
 ேவ)ெவ1 பாண5% நா)	ற% ெந*�க 



 மதி5க% இனிய வனிைதய� நா21ய% 
 ெச"ய#% இனிய ெச�பமா" நா)வ� 
 கவிதைன� 	க-:< கனெமன8 Oழ 
 ேவதிய� ஓத ேமதினி 	கழ 
 வாிைசேய பர#% ெபாியண ராச� 
 மாடேகா 	ரெவ� ேளாைடயி) பவனி 
 பவனி காண ேமாகினி வ*த) 
 வ*ேபா ததனி) �*பமா" இனிய 
 கா�நிக� �ழலா� சீ�ெப*% ெதாழிலா� 
 கமலமா 5க3தா� விமலநீ� �க3தா� 
 ேம*ேந� 5ைலயா� ஆரேம கைலயா� 
 சிAXத) விழியா� நAமண ெமாழியா� 
 ந�கனி வாயா� உ�பன ேநயா� 
 சி�கX�ணிைடயா� ெபா�� ெச: <ைடயா� 
 ெம)(ய நைடயா� க)விய� 	ைடயா� 
 அ*�வன மயிலா� தி*நிக� ெசயலா� 
 உ*வசி ேமலா� ெப*கிய மாலா� 
 ெபா�பணி, ைகயா� ந�	ள ெம"யா� 
 மதன') 5ைறயா� இத5ெம" �ைறயா� 
 நடனா� சித3தா� ப1னச� கித3தா� 
 ச%ேபாக வித3தா� க%Uர மத3தா� 
 நிலைம+�, கக3தா� கலவிமா�, கத3தா� 
 கதி�த�ைட, காலா� மதிாி�ப8 ேசலா� 
 சி3திர 9தி8 சிற�ப< க�� 
 ெம3தேம ைமய) விரகேம ெகா�� 
 ப8சமா" அாிைவயி� பணி5ைல த<%ப 
 இ8ைசயா" ேமனியி) இனி<ட� கத%ப% 
 ம*மல� வாச ம<கம கம என 
 பாி#ட� திலத% பளப ெள�ன� 
 பிாியமா"� ப<மினி� ெப�ெணM% இவைள� 
 ெப*�ச3 த% உட� க*ைணவ� சிய�	க- 
 அ*ைமேமா கினி�ய ெதாிைவவ: தனேள.  13 
 
வி*3த% 
 தி*வள� �வைள மா�ப� திறைமெவ� ேளாைட வாச� 
 க*ைணேச� ெபாிய ேண:திர� கனி#ட� பவனி வார 
 வாிைசைய, க�� ந2பா" மனம< மகி-:< @றி 



 அாிைவய�, ெகழி)மி �:த அழ�ேமா கினிவ: தாேள .  14 
 
த* (ராக% - ம3தியமாவதி) 
 நவராச ேமாகினி வ:தா� - சி�காரமாக 
 நவராச ேமாகினி வ:தா� 
 
 	வி 	க- �ணச:திர� ெபாியண <ைரைம:த� 
 ச#ாிய� ெபாியேண:திர� சாமி சைபதனி) - நவராச 
  
 ேதக% பாிமளேம வாச% - வ13ெதDத 
 ெத�ெமாழியி) ெசா�ன�பிற யாச% - இவ�,� நிக� 
 ேதாைகய� இ)ைல இைண ேபச - அதிக5�ள 
 �ரத வைகயி) வி� வாச% மிக உ) லாச% - நவராச 
  
 ேபாக மதனி) இ8ைச 	ாி�ல% மன< ப2ச 
 வா�ேச� 5ைல, க8� 
 வாைலயா% மன% ெம8� - நவராச 
  
 இ*விழி நிக�,�% வ�� வாி� ெந�றி 
 இனிய பிைற ேபாலேவ உ�� 
 இல� @:த) ம*மல� 	ைன�வ� ப�� 
 த�க3தன ம*ம)(ைக மல�8 ெச�� அழ� க�� - நவராச 
 
 ப*வமறி: தேனக பா�ைவ இனிைம யாக 
 	*ஷ�க� உறவாக 	னித5ட� ெசயேயாக - நவராச 
  
 வாைல வய<ய� சீமா21 - அதிக .பமான 
 ஆபரணேம 021 <1ய நீ� 
 கைலயணி இைடய< கா21 
 பவனிவார கனிவைத, காணமய) 021 
 கதிக� @21 பயிர�லைன நா21 - நவராச 
 
 ப�ெபாி ய�ணைன3 ேத1 
 இய)வா யவைர, @1 
 இைச:த ராகேம பா1 - நவராச ேமாகினி வ:தா�  15 



 
த* (ராக% - பாி�) 
 வ:தா� சி�காரமா" எழி) மா< - இேதா 
 வ:தா� சி�காரமா" எழி) மா< 
  
 �ணச:திர� ெபாியணமா) ச<ரமான சைபதனி) - வ:தா� 
 நைடயினி) அ�ன�ேப� - நாசி �மிைளமல�8 ேசா� 
 திட5ட� �தி @�% - ெதாிைவ இவ� கீத% பா�% - வ:தா� 
 �ழல< கா�ேமக% - ெகா�1� ரசபாச% 
 வளைமயா8 சயேயாக% - மா�,க5ேம யனபாச% - வ:தா� 
 பரத நா21ய% ஆ1 - பாகிைல8 �*� நீ1 
 பிாியமா"3 தமி-பா1 - ெபாியண� சைபேத1 – வ:தா� 16 
  
 ேமாகினி நிலாைவ ஏ�த) - வி*3த% 
 ெசா�னந� ெமாழித� பாத �5கனா% ெபாியண� ெசா) 
 ம�னவ� ெபாிய ேண:திர� மகிைமேச� ஆத ாி:< 
 உ�னிய� கசM, ேக�ற உ�பதி உதி3த தாேல 
 இ�னஎ� மன<, ேக�ற இய)	ட� ஏ�ேவேன.  17 
 
த* (ராக% - ச�கராபரண%) 
 மாத�மீதி) ஏ< நீதா� ெவ�ணிலாேவ - ெவ� 
 வா< ெச" தன) 9�றா" ெவ�ணிலாேவ 
 சீதமதி யலேவாநீதா� ெவ�ணிலாேவ - இ< 
 ெச�	% நீதி ேயாFன,� ெவ�ணிலாேவ 
 
 ேபதமதி) லாம(* ெவ�ணிலாேவ - மதி 
 ேபதக5ன, ��டா8�ேதா ெவ�ணிலாேவ 
 நாத�ைம:த� ைகெயறியா) ெவ�ணிலாேவ - வ2ட% 
 ந�வினி), கள�க% ெகா�டா" ெவ�ணிலாேவ  18 
 
 அாிைவய�க� சாப3தினா) ெவ�ணிலாேவ - நீ 
 அ.பமாகி� ேபாைனய)ேலா ெவ�ணிலாேவ 
 ெப*�பர ம�51யி) ெவ�ணிலாேவ - அவ� 
 பி3தென� Aைரெப�றாேர ெவ�ணிலாேவ 
 க*ைணFட� இ8ைசயாக ெவ�ணிலாேவ - யி3ைத 



 க�� பைக ேய�ெச"�றா" ெவ�ணிலாேவ 
 ப*வத,க� யாகமதி) ெவ�ணிலாேவ - 9ர 
 ப3திரைன, க�� நி�றாேயா ெவ�ணிலாேவ  19 
 
 இரவினி) பைகயா" வ:தா" ெவ�ணிலாேவ - உல�,� 
 ஏ��ேமா றக�ெச"யாேத ெவ�ணிலாேவ 
 தரளமணி ேமகைலக� ெவ�ணிலாேவ - இ< 
 சகி�பதி)ைல இ<ஞாயேமா ெவ�ணிலாேவ 
 பரம�க� பைனேயாயி< ெவ�ணிலாேவ - ப�� 
 பழ�ந2	 உன,கிைலேயா ெவ�ணிலாேவ 
 இரசபால�ன% ைக,�ேத ெவ�ணிலாேவ - இ�ப 
 இண�கி�பி� வK8 ெச"யாேத ெவ�ணிலாேவ  20 
 
 ைதயKட� பிற:< நீதா� ெவ�ணிலாேவ - ெம3த 
 த�ைமய)லா வித% எ�ன ெவ�ணிலாேவ 
 ெம"யரவ% வ:<ைன3தா� ெவ�ணிலாேவ - 9ணா 
 வ:<�ைன3 தீ�டாேதா ெவ�ணிலாேவ 
 ெச"ய 	க ழாளனா% பயிரேகா3திர� - ந)ல 
 தீரனா% ெபாியேண:திர� ேசய� 
 ைவயக மதி,�% ெபாியணதீர� - எ�ைன 
 ம*வினா) நீ எ�ெச"�வா" ெவ�ணிலாேவ.  21 
 
 ேமாகினி ெத�றைல ஏ�த) - த* க(�பா 
 ப�னகமா" மணியதைன� பாவல�க2 ேக உத#% 
 ெத�ன� ெபாியணமா) ேசறாத ேபாதறி:< 
 வ�னக 5�கதி� வளைமFட� கா:தியதா) 
 த�னமயா" ேமாகினிF% ச�கா)க�� ஏ�வாேள. 22 
 
த* (ராக% - ஆன:த பயிரவி) 
 ெபாதிய: தனி) பிற:< வாவி:ைத யா"� பர:< 
 அதிகமாகிய ெத�றேல - மன<யி8ைச 
 அறிவாேயா சிAெத�றேல 
  
 வித5ட� மனதினி) பாிவா"நாண மி)லாம) 
 விைசமதனைன3 ெத�றேல - �ம:< நீதா� 



 ஏ�ைக ெகா�டாேய ெத�றேல 
  
 ப3த5ட� உன< சி3த: ெதளி:<ைர,க 
 ெம3த Fகைம3 ெத�றேல - அரவ 5�ைன3 
 ெதளிவா" உ�ணாேதா ெத�றேல 
  
 	சபலனா% ெவ�ேளாைட நிசவாண� ெபாியேண:தி� 
 இ8ைசFட� எ�ைன8 ேச�:தாேல - உன< 
 9றா�	 எ�ன ெச"F% ெத�றேல.  23 
  
 ேமாகினி �யிைல, @வாேத என) - க(�பா 
 ேம*வைர ெபா"3தாK% ெவ�கதிேரா� த�Mைடய 
 சீ*தய% ெபா"3தாK% ெச�	 ெமாழி ெபா"யாதா� 
 தா* நிக� ெபாியணமா) த�மீதி) ஆைச ெகா�ட 
 வா*5ைல ேமாகினி 5� ம�M�யி) @வியேத.  24 
 
த* (ராக% - ஆன:த பயிரவி) 
 ேசாைலயி) ேமவிய 0��யி ேல நீ 
 ேசாறாம) @#றா" மா��யிேல 
 சால விரக5% மீறKேம - ெவ� 
 க%Uரமா", @#றா" மா��யிேல 
 
 உ3தம மாமதி ெம3தேவ சாF< 
 ச�A நீ @வாேத மா��யிேல 
 ப3தமி) லாம) நீ இ3தைன, ேகாபமா" 
 பாி:< @வாேத மா��யிேல 
 
 �:தர மாகிய ப:< 5ைலவி%மி 
 �ர,க, @வாேத மா��யிேல 
 அ:தர3 தி) நி�A ப:தன மா" ெவ� 
 ஆைசயா", @வாேத மா��யிேல 
 
 சி3திர மாக, @#றா" மா��யிேல - ஞாய� 
 ெச)Kேமா ெசா)K நீ மா��யிேல 
 சி3தச� ெபாியண மகிபாலைன8 ேச�:தா) 



 நீெய�ன ெச"�வா" மா��யிேல.  25 
 
கட) 5ழ��த) - க(�பா 
 பாாிKய� தா*நிக� பா�3திப� ெவ�ேளாைட 
 ெபாியண வசீகர�மிைச ைமய) ெகா�ட 
 ெதாிைவயிள ேமாகினிF% ேந*�யி) ெதானியா) நி3 
 திைரயி)லா� ப,�வ�க�� ஆ�,�� கட) 5ரச%.  26 
 
த* (ராக% - ச�கராபரண%) 
 தீ�,கமா" ஒ(ெச"�றா" சி:<ேவ - எ�ேம)8 
 சின:< விைன ெச"�றா" சி:<ேவ 
 பா�,க� ெபாதிய5னி ைகயினி) - கம�டல3தி) 
 ப�	ட� அட,கினாேர சி:<ேவ 
 வ(ைம ெச"�றா" நீதா� சி:<ேவ - எ�மீதி) 
 மகிைமயி)ைல ேயாெசா)K� சி:<ேவ 
 ப(தமி�:த �யா சி:<ேவ - மா(டைகயி) 
 பாணம< 0ண#�ேடா சி:<ேவ.  27 
 
மல�,கைண ெதா�3த ம�மத� - வி*3த% 
 கனெமன அ*தி யாக� கான� ெவ� ேளாைட வாச� 
 அனதனா% ெபாிய ேண:திர� அ�	ட� 	ணரா தாேல 
 இனிைம ெசறி:< ெத�ற) இ��யி) திைரெயா (,க 
 மனமகி- சிைல,கர ம�மத� மல�,கைண ெதா�3<�றாேன  28 
 
த* (ராக% - ச#றா2டக%). 
 சி:ைதயி(�A நிைன:ெத�ைன, ெகா�டாேயா ம�மதா - இ< 
 ேசபரேம*ய� அ��பித ந2ப< ஒ�பாேத ம�மதா 
 க:தமல�,�ழ) ம�ைகய� த�க2� ம�மதா - ெவ� 
 காதைலேய த:< பயிKட� ஒயி) ெச"தா" ம�மதா 
 திடவனி ைதயாிட பைடFட� 	ைடOD% ம�மதா - இ< 
 ேசராமKன,� ந)(ைசெய�ேக விைசெய�ேக ம�மதா 
 வ1வான விைடயா னிட5�ேன க1னமா" ம�மதா - நி�A 
 மல�,கைண ெதா�,கேவ �ட�3ேதக% அட�3தாேயா  29 
 



 த�ெபா� ந�ைகய� ச:தத3 தாKைம ம�மதா - ெவ� 
 சா�வதி னாKட) விய�3தாேயா இைள3தாேயா ம�மதா 
 ப�	ட� ெத�ற) ேத*:தM,ேக ம�மதா - என,�� 
 பாிவான அழ�3ேத�� பைடF�� யிட� ேவ�டா ம�மதா 
 
 சீ�ெபA% ெவ�ேளாைட ஊாி) உ3 தார�கா� ம�மதா - தமி- 
 ேச�பயி ர�ல தீர வசீரனா% ம�மதா 
 ேப�ெபA% நீதி� ெபாியண� ஈ�பால� ம�மதா - அ*ைம� 
 ெபாியண <ைர எ�ைன ம*வினா) எ� ெச"�வா" ம�மதா  30 
 
ேமாகினியி� பா�கி வ*த) - க(�பா 
 இர#தனி)� பரமM,� இய)	5ைள அ5தளி3த 
 பிரபலனா% ெவ�ேளாைட� ெபாியணமா) ம*வாத 
 வாிைசமதி ெத�ற) �யி) வா*திF% ம�மதனா)� 
 பாி#டேன ேமாகினி,�� பா�கிவ:< ெதா�றினேள.  31 
 
த* (ராக% - சவறா2டக%) 
 ஆைசெகா�ட ேமாகினி,�� பா�கி 
 அ�	ட� வ:< ேதா�றி னாேள - தமி- 
 வாசவ� ேந�	க- ெபாியண 0பதி 
 ைம:த� ெபாியண இ:திர� சைபதனி) - ஆைச 
 
 சி3திர மாகிய இைடதனி), ெக�ைட8 
 ேசைல பளீெர�ன மி�ன - ெவ� 
 உ3தார மாகேவ ெமாழிக� பலெசா)K% 
 உ�ைமய தா� நீல வ�ண 
 சி3தச M,கிவ� ஒ�பித மாகிய 
 ெச�ப நைடெயாயி) அ�ன - ெவ� 
 வி3ைதய தா� நீ லறி#�ள ேப�ெபA% 
 ெம�ைமய தானவி� ப�ன - ேம* 
 5ைலயா� வ1#� பிரச�ன - அதிக 
 வி*�பமா" வ1ெகா�ட ெசா�ன - ஆைச ெகா�ட 
  
 ப<மினி யாகிய ெப�களி ேல இவ� 
 ப,�வமா" அ*� நீ� - இனிய 



 ப<ம5க வ1வாகிய ேதகந� 
 பா)பழ மாெமாழி @� 
 அதிக, கதிாினி) ஒளிவான ரதித� 
 மனமகி- கவிக� அதிகேம பா�% 
 ம*# ம<மல� 	M�ச: தனவாைட 
 ேயமி�% வனிைதயி) உல� �யி) ேப� 
 இவ� வாசேம 0:<ைற நா� - ந)ல 
 மைனயி *�ப< ெவ� ேளா� 
 ஆைச ெகா�ட ேமாகினி,�� பா�கி 
 அ�	ட� வ:< ேதா�றினாேள - ஆைச ெகா�ட          31 
 
பா�கி ேமாகினிைய வின#த) - க(3<ைற 
 0�கம- ேச*% ெவ� ேளாைட� ெபாியண 0பதிைய 
 பா�கிF% யாM% மனதினி ேலதின% ப:த5ட� 
 ேத�கிட3 ேதா3திர% ெச"திட ேவமிக8 ெச�ப5ட� 
 மா��யி) ேமாகினி நி�மன தாைச வD3<ைவேய.          32. 
 
த* (ராக% - பயிரவி] 
 ஆைசயா" எ�ைன நீ அைழ3த ெத�ன1 
 வாசவா� ெபாியண மகிபதி ச+க:த�னி) - ஆைசயா" 
  
 அழ�ட� @:தK,� அ*%	 மல� O2�வ� 
 அதிக ேமாகா�சி ஆபரண% 02�வ� 
 ேதா1 அ�பா" நி�5� பா2�வ� 
 நளின5டேன பரத நா21ய% ஆ2�வ� 
 நாகாிக மாகேவ பாகிைல8 �*� நீ2�வ� - ஆைசயா" 
 
 ச:தன% ப�னீ*ட� சLவா<கைள� 0சேவா 
 தனிைம மதன ') 5ைறதைன எ�3<� ேபசேவா 
 ைப:ெதா1 ேய உ:த� எதி�பாைவயைர ஏசேவா 
 ப�	ட� ெவ�கவாி பாி:<�ைமயா" 9சேவா - ஆைச 
 
 சி3தமா" விழி,� ைம3தி) க�க� �ைழ,கேவா 
 சீ*ட� உ:தM,� ஆைச ேசரேவ விைள,கேவா 
 ப3தமா" 53<8 சர�பணி ைய எ�3< அளி,கேவா 



 பயிர�ல� ெபாியண� உ�பா) வரவைழ,கேவா - ஆைச          33 
 
�ற3தி வ*த) வி*3த% 
 ேத�ெமாழி இனியF) லாச3 ெதாிைவ 5� பா�கி தாM% 
 தா� மன% மகிழ ந�றா"3 தய#ட� நிைன,�% ேவைள 
 ேம�ைமேச� ெபாிய ேண:திர� விசயைன மிக�	 க-:< 
 வா�உல வியசீ� ெச�னி மைல,�ற வ�சி வ:தா�.          34 
 
அகவ) (ராக% - சாேவாி) 
 அ*� ெபா�� அர# அணி ச*வ(� கைரேய 
 சி:ைதயி) <தி,�% ெச:தமி-� 	க-,ேகா� 
 பயிரேகா3 திர3தி) வயெனன3 திறலா� 
 ெபாியண� ேசய� ெபாியண 0ப� 
 மகிபதி நா21) �கம< இனிய 
 ெந�றிேச� பிைறயி� ெபா�பணி நிைறயா� 
 அ*%	 ேச� எழிலா� �*%	O- �ழலா� 
 ேதெனM% ெமாழியா� ஆன @� விழியா� 
 ெச�கனி வாயா� அ�கச ேநயா� 
 அழகி) ெவ� மதியா� இளைம ந) மதியா� 
 மணிவைள, கர3தா� 	ண�5ைல3 திற3தா� 
 தளி�நிற ேமனியா� நளின இ: திராணியா� 
 <1யிைட ஒயிலா� நைடபயி) இயலா� 
 க�பினி) இனியா� ந�பித-, கனியா� 
 நவமணி 	ைன�% தவ5ைற நிைற�% 
 �3தமா"3 தி*நீ� ப3தமா"3 தாி3< 
 இ8ைசயா"3 திலத% ப2சமா" ைவ3< 
 வள�ெசவி ேயாைல பளபள பெளன 
 வா* ேச� தன�ெக% Uரமா யK�க 
 உAதிக� ெபா*:த ெந*ைமயா" நிைன:< 
 O3திர 5டேன மா3திைர, ேகாைல 
 ேந�3தியா", ைகயி) 0�3தியா" எ�3< 
 இய) �ற, @ைட நய5ட� எ�3< 
 இைடயினி) இ�,கி3 திட5ட� மனதி) 
 வ�ளிைய3 <தி3< உ�ளேம கதி3< 
 விைரெசறி ெச�னி கிாிதனி (*:< 
 வளைமயா"3 த�க வைளகல கெலன 



 மி�சியி� கித,�ற வ�சிவ: தனேள.          35 
 
த* (ராக% - ம3தியமாவதி) 
 வ�சி வ:தா� - மைல,�ற 
 வ�சி வ:தா� 
  
 அ�ச ெலனமத ந��% வ1#ய� 
 கி�� கனெமாழி F�ெச" வளிவள� 
 த�ச மல�5க% வி�� மதிெயழி) 
 உ�சி யி*கர ர�சித 5டேன - வ�சி 
  
 அ*ைம மி��கைல ெந*�� @:த() 
 அழகா" நAமல� சா�றிேய 
 தரள நவமணி இல� கர% இ* 
 தனமிைச 	ண�வன ேந�3திேய - வ�சி 
 
 இ:திர தா*ெவMட%	 யாசல� 
 இரவல� க�க( ஓ21ேய 
 வ:த *�ெபாி ய�ண மகிபதி 
 வர# 0:<ைற நா21ேல - வ�சி          36 
 
த* [ராக% – ப*�] 
 சிரகிாி, �றவ�சி வ:தா� 
 அ*ைம3 தி*ைவ�ேபா) 
 ஒளிவான சி3திர மட:ைத 
 சிரகிாி, �றவ�சி வ:தா� 
 
 த�ைமய தாக மனமகி-:< - ெவ� 
 சா3திர 5ைறய< 0�3தியா"3 ெதளி:< 
 உ�ைமய தாக விைர:< �றி 
 உ8சித மா"8சைப ெம8ச� 	க-:< - சிரகிாி 
 
 இ�கித மாகிய நாாி இைசFட� 
 இராசி இய%	% உதாாி 



 சி�கார மாகிய பாாி - ெம3த3 
 திறமா", �ற%பா�% ெச"ைகயி)8 சாாி - சிரகிாி 
 
 அர%ைபயி) அதிக சீமா21 - இவ� 
 அழகினி) ஒளிவான அ*ைம, க�ணா21 
 ெப*ைம �ல#%ெவ� ேளா21) - ெச)வ� 
 ெபாியண� வா-தி*� 0:<ைற நா21) - சிரகிாி          37 
 
�ற3திைய வரவைழ,க, @Aத) - ெவ�பா 
 ெபா�ேன நவமணிேய 0ைவேய ெத�ளமி�ேத 
 இ�ேன� இள5ைலேச� ஏ:திைழேய - மி�ன)ேச� 
 வாSத(� ேமாகினிேய வாநீ �ற3தி 5�ேன 
 0ண#ைர� பா� உன,கி� ேபா<.          38 
 
வி*3த% 
 0தல மீதி) வாD% 
         ெப�க� த% க*3தி� ேக�க 
 ேபாதர வாF ைர,�% 
         	க)�ற வ�சி மாேத 
 மாதவ� ெபாிய ேண:திர� 
         மகிபதி நகாி) வாD% 
 மா<ேமா கினியா� உ%ைம 
         வரவைழ3 திட8ெசா� னாேர.          39 
 
�ற3தி @�A - த* (ராக% - சாேவாி) 
 மைறயவ� �ல�ெப�கேள - நிைல 
 ம�னவ� �ல�ெப�கேள 
  
 திறைம ைவசிக� ெப�கேள 
 சிற,�% O3திர� ெப�கேள 
 அதிக, கானாட� ெப�கேள - ரதி 
 அழ� �8ச(ய� ெப�கேள 
 கதிாில� �%சி�கள ேதச3<, 
 கா*�ய மான ெப�கேள - இL 
  



 ைவய: தனி) உ�ள ெப�கேள - உ�க2�, 
 கணவ�ேச� +(ைக ேவSேமா 
 ெச�சி மாநகர� ெப�கேள - ெச)வ% 
 ெசழி,க +(ைக ேவSேமா 
 த�ைச மாநக�� ெப�கேள - ந)ல 
 த%பன, �ளிைக ேவSேமா 
 ம<ைர மாநக�� ெப�கேள – 
 மணி ம:திர +(ைக ேவSேமா 
 நிதிெபA% அாிதான ெப�கேள 
 ேநம, �ளிைக ேவSேமா 
 ைம:தனி) லாத ெப�கேள - ெப�றிட 
 லான +(ைக ேவSேமா 
 �ண8ச:திர� ெபாியேண:திர� நா21னி) 
 �3தமா", �றி சா�றிேய.          40 
 
�ற3தி வாச) வள% @Aத) - வி*3த% 
 ஆதி3த ெனா�பதியி� பிரைப மி�ன 
         அக�Aதம னிய�ெபா*�பி) அதிக மான 
 மா<�ற சிரகிாியி� மீதி *:< 
         வ*�ற�ெப� ேணநம< வளைம ேகளா" 
 0தல3தி) ஐ:< த* வாக வ:த 
         	�ணியவா� ெபாியணமா) அ*�வி ேபக� 
 மாதவ� ேந� ெபாிய�ண ேன:திர தீர� 
         வாச)வள% ெம"�பாக வசனி� பாேய.          41 
 
த* (ராக% - ச�கராபரண%) 
 ெச:தி*#% அ":த *#% - நி3திய% 
 ெசழி3தி*,�% வாச(< அ%ேம 
 �:தர மாகிய வாசமல�3 - ேதாரண% 
 OD% வாச(< அ%ேம 
 	விராச� கவிராச� - வ:< 
 	கD:தமி- வாச(< அ%ேம 
 தவறாம) ஏ�ேபா�,� அ�ன ெசா�ன% 
 த*ேபாச� வாச(< அ%ேம 
 ேதவ�க=% 0�ர*% - வ:< 
 சிற:தி*,�% வாச(< அ%ேம 



 மாவல னாகிய 	*ஷ� வ:< 
 வண�கி நி��% வாச(< அ%ேம 
 <ரக பதாதிFட� - த:தி 
 O-:< நி��% வாச(< அ%ேம 
 மரகதேகா ேமதக5% - ப8ைச 
 மாணி,க�ேச� வாச(< அ%ேம 
 பைகயவ�க� மன% ந��கி - பாத% 
 பணி:< நி��% வாச(< அ%ேம 
 	கK% மக ராச�களி) - ந)ல 
 	3திF�ேளா� வாச(< அ%ேம 
 இ�ப5ட� விைலமாத�க� - கவாி 
 இர2�மி:த வாச(< அ%ேம 
 ெத�	டேன ெதாிைவய�க� - நா21ய% 
 ெச"F% �ப வாச(< அ%ேம 
 மாறாம) இ*கர3தி) - ெச%ெபா� 
 வாாி3த*% வாச(< அ%ேம 
 க�ணனிக ராகவ*% - ெச)வ, 
 காராள� வாச(< அ%ேம.          42 
 
�ற3தி த� சாதிவள% @ற) - வி*3த% 
 �யி) ெமாழி இைச:த சி3திர, �ற�ெப�ேண அ*ைமயாக 
 	ய) என� ெபாிய ண�வா- 0:<ைற நா21) ெம"�பா" 
 வயனமா" அதிக வாச) வளமைத உைர3தா" 5�ேன 
 நய5ட� சாதி ெச"ைக ந�ைமயா" உைரெச" வாேய .          43 
 
த* [ராக% – ேதா1] 
 ெபா�னி நதியி) �ளி3ெதD:<ேம - ெந�றியி) 
 வி0தி யணி:< 	ாி:< ேப�ேவா% 
 ெச�னிய� கிாி5*க� வ�ளிைய3 - ெதவியாைன 
 உைமைய3 தின% பணி:< ெதாிசன% ெச"ேவா% 
 ெகா,கிற� ந) அ,� மணிFட� - வ8சிரநீல% 
 ேகாேமதக5% ேகா�3<� 	ைனேவா% 
 மி,கேவ சி�கைன ம*#ேவா% 
 க#தாாி காைட விைர:< பி13< 
 சைம3< Xக*ேவா% 
 க�சா#% அபினி க�=% சாராய% 



 0�3தியா" மன� களி3<, �13< 
 கணவைன அைணேவா% 
 யி�சKடேன யயி) ேப�ேவா% 
 ெவறிக� மீறிெயD:< விD:< 
 கழ�A திாிேவா% 
 ச,கர 6தாபித% மி,க8 ெச"�ேவா% 
 ம:திர3தினி) ச��ப% ெதாடாம) 
 சா�:தக% ெச"�ேவா% 
 ப,கமாக� 	(F% ப�#ேம ேச�:<லாவி� 
 பாி:தி*,க ம*:< ெச"�ேவா% 
 வசியமாக உசித +(ைக ேக2ேபா�, கீ:< 
 வள� சிரகிாியி) �1யி*�ேபா% 
 	சபல3ேதா� நிச�க� @Aேவா% - 	�ணிய 
 	*ஷ� 	கK% சம3தி) உச3தி� ேப�ேவா% 
 தி2ட மா",�றி இN2டமா"8 ெசா)Kேவா% 
 ெவ�ேளாைட நக�தீர� ெபாியேண:திரைன வா-3<ேவா% 
 ெகா2டமி�% ேபைர, ெகாைலகள# ெச"ேவா% 
 எ�க=ைடய �ல3<� ெப*ைம,�றி தான%ேம.          44 
 
�ற3தி மைலக� @ற) - வி*3த% 
 விைரமல�O- பிைறO�% ச*வ (�க� 
 விமலாி* தாளிைணைய வி*%	% தீர� 
 உைரதவிறா� ெமாழி,கினிய ெபாிய ேண:திர� 
 உசிதமி�% ச:<ைரெச" நா21) மி,க 
 நிைர�யி(� ெமாழி�ல#% �ற3தி ேய நீ 
 ேநய5ட� அழகாக, ெகா�� வா-:த 
 வைரயதைன இ�னெத�A எ� 5� ேனநீ 
 வாிைசFட� இ< 5ைறைம வD3< வாேய.          45 
 
த* [ராக% - 	�னாக வராளி] 
 மாணி,க வடகயிைல அம*% 
 ம:திரகிாி வி:ைதமா மைலF% 
 ேசணி� 	கழி� மைலக� 
 சி3திர @டமைல ப�றிமைல 
 ேவதமைல பவளமைல ேவ�வி	ாி ெபா�Cதி மைல 
 ேகாைதமைல அ*ணகிாி ��A மைல தீ�3த கிாிF% 



 ெச�னிமைல கனகமைல ெச�பக மைல ம�களகிாிF% 
 ம�M% ம*த மைல ெவ�ளி மைலFட�ஊ ரா2சி மைலF% 
 தி�ட)மைல ெபாதியமைல சி3த�க� தின�O-பாலமைல 
 எ�1ைசOD% ர3தினகிாி மேய:திரமைல நீலகிாிF% 
 ேசாைலமைல அைலவா" மைல ேதாைகமைல அல�மைல 
 த:தி மைல நாமகிாி ச<ரகிாி பர�கிாிF% 
 ெச:E�மைல அ*ணாசல% தி*ேவ� கடமைல 
 க�சமைல வானவ� OD% ைவய�பமைல கபிலமைல 
 ேசாைலமைல காள3தி மைல O- வ�1ன% பா�% ர�கமைல 
 நிNக:த மாமைலF% நீ� ப8ைசமைல �ட�மைல 
 	Nபகிாி உதயகிாி Oர� ெபா�கினிதாகிய க:த�மைல 
 ச#ாிமைல பழனிமைல சாமிமைல ேகதாரமைல 
 	வியிK�ள மைலக� எ)லா% ெபா�ேபா� க�� 	க-:< வ:ேத� 
 கவிராச� மனமகிD% - <ைர, கான� ெபாியண 0பதித� 
 தவமாக3 <தி,�% சிரகிாி - தா� 
 எ�க� மைலவள% ெச�பிேன�.          46 
 
�றவ� ெகா�3த மைலக� 
த* [ ராக% - 	�னாகவராளி ] 
 ெபா�கரவ மா�பM,�� ெபா�மைலF% ெகா�3ேதா% 
 இ�கிதமா) தன,� இய) அரவகிாி ெகா�3ேதா% 
 இ:திர�வா னவ�தம,� ெவ�ளிமைல ெகா�3ேதா% 
 வி:ைததிக- மைலக� கதி� ேவலவ�,�, ெகா�3ேதா% 
 
 வ�னமி� அக3திய�,�� ெபாதியமைல ெகா�3ேதா% 
 இ�ன% ெவ� வைரF�� நா% வா-# ெச" எ�A 
 கட(M�ேள மைற3<ைவ3<, கனமா" மன% மகி-:ேதா% 
 திடமி�ெபாி யண� <தி,�% சிரகிாி,�1 நா�க�.          47 
 
ெச�னிமைல மகிைம @ற) - வி*3த% 
 திைரகட) ஒ(ேச� 0வி) ெச�பமா" வைரக� த�ைன 
 விாி#ட� 	க-:த ெத)லா% ெம"�	ட� �ற�ெப� மாேத 
 பிரபல� ெபாிய ேண:திர 0பதி நா� த�னி) 
 வ*ெச�னி மைலயி� ேம�ைம மக3<வ% உைரெச" வாேய.          48 
 



த* [ராக% - சாேவாி] 
 மகிைமேச� ெச�னிமைல மக3<வ% 
 வD3த,ேகள1 மாேன 
 வனச மா<, கிைண �லாவிய 
 ம�ைகேய ப�:ேதேன 
 
 வா�ேச� சி3த� கணநாத*% 
 வ:< மகி-:தி*�பா� 
 மாகமி� +�A ேதவ*% 
 வா-:ேத ச�சாி�பா� 
 
 சி3தமாகிய மாணி,க� பிரைப 
 <ல�கி3தின மி*,�% 
 ேதாராம) இ*2 டானைத, க�� 
 <ர3தி உ8 சாி,�% 
 
 அ3ைத நீ� கதி�ேவல� வ�ளி ேதவ 
 யாைனF% தின மி*�ப� 
 அகமகி-:< சிவேயாகிக� 
 அ�பா"8O-: தி*�ப� 
 
 மி,கேவேசாதி வி*2ச% ெபா"யாம) 
 வி:ைதயா"� ெபாழிF% நீ�% 
 இய)வைத, க�� கள�க% எ)லா% 
 வி�ேடயதி�: ேதா�% 
 
 5,கிய மாகிய மாமா�க தீ�3த% 
 உ8சிதமா"� ெபா� கிவ*% 
 5ைறைம யா" அைத Xக�ேவா�, ேகவிைன 
 +�,க�கேள யி*,�% 
 
 சி:ைத மகி-:< ப�#% 	(F% 
 ேச�:< ெம"�பா யி*,�% 
 ெத�பதா"8 ச�சீவி +(ைக 
 திறமா" உ�டா யி*,�% 



 
 அ:தமா", ேகசாி மா�,க3தி) 
 அட�:< மானிட� நட,�% 
 அதிக மாகிய ப8சிைலக=% 
 அ�பாF�டா யி*,�% 
 
 ெச:தமி- ேச�ெவ� ேளாைடநக� 
 ெசழி,�% பயிரேகா3திர� தீர� 
 ெபாியேண:திர� நா21னி) 
 ெதாிைவேய மடமயிேல.          49 
 
�ற3தி தா� அறி:த ேதச�க� @ற) - வி*3த% 
 இள5ைல வனிைத மி�ேன எழி)�ற வ�சி� ெப�ேண 
 தளபதி ெபாிய ேண:திர� தைழ3த 0: <ைற ெச" நா21) 
 அழகிய வைரயி K�ள அதிசய8 ெசா) ந� றா8� 
 வளைமயா" அறி:த ேதச% அ<தைன வD3< வாேய.         50 
 
த* (ராக% - ச#றா2டக%) 
 க(�க மரா2ட� <=வ� �*த�க� ேதச% 
 Eயகானாட� ப�பர� ேசானக� �8சர� ேதச% 
 �(�க� நதர� கவர� ேககய� ேதச% 
 ஈழ% ெகா8சி மைலயாள% ெகா�கண� ஒ21ய� ேதச% 
 
 ெதK�க� சீன% க8சி மாத�க% வித��ப� ேதச% 
 ந)ல Oர� 	(�க�கன பா�சால� பா�1ய ேதச% 
 <ல��% பயிர �ேல:திர� ெபாியண தீர� த�ைன8 
 ெச�பமா" இ:த3 ேதச3தி) 	க-:ேத� நா� அ%ேம.          51 
 
�ற3தி �1யி*:த மைலக� @ற) - க(�பா 
 மாK% தி* உைறF% மகிைம� ெபாியண� த� 
 பால� ெபாியணமா) ப�	ய*% அ�னகாி) 
 ேசாைல, கிளிேய �யேதச% பக�:தா" 
 மாலா", �1யி*:த வைரயதைன8 ெசா)வாேய.          52 
 



த* (ராக% - யாகைட) 
 ச�சாி3த மைலகெள)லா% யி�சKட� நாேன 
 ச#ாிய 5ட ேனFைர�ேப� சா�:த மட மாேன 
 ெபா�ேமாி) ந�ைமFட� வ�ைம,�1 ெகா�ேடா% 
 	ர% அத��8 சிைலவைள,க� பி�	 அக�ேறா% அ%ேம 
 ம�Mதி* ேவ�கடமா) மைலயி��1 ெச�ேறா% 
 மாய�வ:< �1ெச"கேவ மைனவி�3ேதா% அ%ேம 
 சி3ர@ட% த�னி) �1 ெச�ப5ட� இ*:ேதா% 
 சீைதF%ரா ம*% வ*க8 சி:தைன ம*� டக�ேறா% 
 ப3த5ட� ெத�ெபாதிய% த�னி) மகி-: தி*:ேதா% 
 ப�M% தமி- 5னிைய,க�� பய:<�1 எ�3ேதா% 
 பழனிமைல த�னி) உள% மகி-:< 	க-: தி*:ேதா% 
 ப8சமாய �ரைர, ெகா�ெற� பா()வர எD:ேதா% 
 வளைமதிக- ெபா�Cதி வைரயி) �க% ெகா�ேடா% 
 மா�,க5ட� சி3த� Oழ அரவகிாி வ:ேதா% 
 பரம� உைம யவ�,� இட� பாக%தர வ:தா� 
 பா�3< மன% நீ�3<மிக பாிதவி3< அக�ேறா% 
 திறைமதிக- வி:ைதகிாி த�னி) விைர: தி*:ேதா% 
 சின:< �A 5னிவ�மா� ெச"யவி2�� பிாி:ேதா% 
 நவமணிO- ெவ�ேளாைட� பயிர�ல ேகா3திர� 
 நாகாிக� ெபாியணமா) அ*ளியவ தார� 
 	வனி 	க-� ெபாியண� வா- 0:<ைறைச நா21) 
 	னித ெச�னி கிாியி) நா�க� 	க-:தி*:ேதா% அ%ேம.          53 
 
�ற3தி நதி வள% @ற) - வி*3த% 
 இ:திரேன வ:< தின% வாச� ெச"F% 
 இனிய ெபா� மாாி ெபாழி: ேத�ைக நாட� 
 ெச:தி*வா- ெவ�ேளாைட� ெபாிய ேண:திர� 
 ெச)வ� 5�ேன ெமாழி பக*% சி�கி மாேத 
 ைப:தமி-ேச� �1யி*:த மைலைய8 ெசா)( 
 ப3தியா" நிலைம ெகா�டா" 	ாி:< இ�ப 
 ச:ததமா"� ெபாிேயா�க� பணி:< நி��% 
 சகல:தி யி� ெப*ைம சா�A வாேய.          54 
 
த* (ராக% - ச#றா2டக%) 
 அ*ைம:தி வள�ேக ள%ேம - அதிக5ட� 



 அ*ைம:தி வள�ேக ள%ேம. 
 நி*மைத க�ைக ய5ைன ேகாதாவாி சி:< 
 காேவாி �ேவத% தா%பிரேவணி க�னியா�மாி 
 கா2சிதி* ைவைகF% ப%ைப கன�ேச� வானி - அ*ைம 
 0#லகினி) ெப�ைண சர�வதி க%ைப 
 தி*மணி 53தாAட� அ"யாA கா�சிFடேன 
 <�க ப3திாிF% ந)லாA தி*�பாலாA 
 திறைமசீ� தM,ேகா1 ேந�அMம:தி வாச% - அ*ைம 
 ெவ�ேளாைட நக�வாD% ேபாச� பயிர�ல 
 ேவ:த� ெபாியண� உதார� அழகி) பரத� 
 வ�ள) ெபாியேண:திர� மனம< ெம8சிய ேதேன 
 அ*ைம:தி வள�ேக ள%ேம.          55 
 
�ற3தி நா2�வள% @ற) - ெவ�பா 
 அ�னேம 5)ைல அ*%ேப நிக�த:த% 
 ஒ�னல� மி�M�ற வ�சிேய - இ�னில3தி) 
 நீ2�	க- ேதச: தனி) நதிைய8 ெசா)( வ:தா" 
 நா2�வள ேமசிற�பா" ந)�.          56 
 
த* (ராக% - ேகதாரெகௗள%] 
 ப�ன மா<ைள ேகா��ெச: தாமைர� 
         பல# மாெவா� கத(யி� E"நைற 
 மி�ன ேவ அைத வ�� வ*:தி 
         விைசய மா"மன% மகி-:< அ*:<% 
 க�ன) அ5த3ைத ஈ�A ெகா�,�% 
         கவி,� ல�க� வன3ைத அ�,�% 
 ெபா�னி� மாமணி� பிரைபக� ODந� 
         ெப*ைம யாகிய 0:<ைற நாேட.          57 
 
 அ*ம ைறக=% அ�பா"3 <ல��% 
         அற�க� ெபா"யாம) ெம"யா" விள��% 
 ெப*� ெச)வ3 திறைம ெசழி,�% 
         	கK% நீதி நிைலபாி மளி,�% 
 விைரம ல�நிைற: த�பா" அல*% 
         விள,க மாகிய ெபா�ன% பல*% பி 
 ாிய மாகேவ வ:< �1ெகா=% 



         	யK லாவிய 0:<ைற நாேட.          58 
 
 வய)க� எ)லா% ம<3தின% பாF% 
         வளைமயா"8 ெச:ெந) விைள:ததி) சாF% 
 �யம தா"மன: த�னி) <ல��% 
         ெசா)ெல) லா% அ*% ெபா*�வி ள��% 
 சயிலமா" மாத5% மாாிேய ெப"F% 
         சகல*% தைழ3< வா-# ெச"F% 
 நய5 ட�கவி வாண� 	க-:< 
         நவிKவ ெத�க� 0:<ைற நாேட.          59 
 
 அ�ைன ச*வ(� ேகச�பா டகவ)( 
         அ%ம� வாD% ெவ�ேளாைட O-நா� 
 அ�ன தா* விைச:தி� நா� 
         அ*�சிரகிாி வா-தி* நா� 
 ெபா�னி வானி 	ாி:தி� நா� 
         	னித நாெல2[� உ�ள ந� னா� 
 ம�ன னா% ெபாிய ேண:திர� மகி-:< 
         வாD கி�ற 0:<ைற நாேட.          60 
 
�ற3தி தாிசி3த தல�க� @ற) - க(�பா 
 ேவதாக ம% உல#% ெவ�ேளாைட மாநகரா� 
 மாதரா� கனேயாக� வ�ள)ெபாி யண� நா21) 
 சீத மதிவதன� ேதேனந� னாடதைன 
 ேபாதயினி ந�றா8� 	�:த தல% ெசா)வாேய.          61 
 
த* [ராக% - ஆன:தபயிரவி] 
 அதிக மாகேவ நா� ெதாிசி3த தல�கைள 
 அ�பா" நீ ேக� அ%ேம 
 பதியினி) உய� சிரகிாி வளநா21னி) 
 பாைவக2� ேநய%பக� ேமாகனா�கிேய - அதிகமாகேவ 
 
 சித%பர% சீ�காழி வி*3தா சல% �ட:ைத 
 ெத�பசய ண% சாதி நீதிெபA% கமலாலய% தி 
 *3தணி ைவ�:த% பழனி தி*ேவரக% 



 தி*வாவ�<ைற க8சி க*3தினி) உய�க*T� 
 ெவ�சமா�@ட) காசி அவிநாசி - அதிகமாகேவ 
 
 ெச:தி* மா�ப� ெவ�ேளாைட� பயிர�ல 
 தீர� ெபாியேண:திர� 
 சி:ைத மகி-:< ேபா�A% ச*வ(�ேக�ர� 
 ெசயK�ற மாநகாி) ெச�	% தல�க� மாேன 
 அதிகமாகேவ நா� ெதாிசி3த தல�கைள 
 அ�பா" நீ ேக� அ%ேம.          62 
 
�ற3தி த� வி3ைதக� @ற) - க(�பா 
 ெச�கமல மா< தின% ெசழி,�% பாிவாள� 
 ெபா�க5ட� ெபாியண� 0பதித� ந�னா21) 
 த��	க-, �றமகேள தல�க� தைன ஓதிைனேய 
 இ�கிதமா" உ:த� வி3ைத இய)பாக8 ெசா)வாேய.          63 
 
த* (ராக% - எ*,கிைல கா%ேபாதி) 
 உ�ைமFட� எ�க� �ல வி3ைத ேக� அ%ேம - ெம3த 
         உய�:த எ2� வைரெய�3<3 தி�A ேபா�ேவா% 
 வ�ைமயா காச3தி) வாD% அ%	(ைய, ைகயா) 
         வளைமயா"� பி13தைத அ5தாக, �1�ேபா% 
 
 கா21) ேம":< வ*% ஆைன த�ைனமிகேவ - ஒ* 
         ைகயினா ேல எ�3<, �%ப:தனி) அைட�ேபா% 
 நா2ட5ட� ஏ-கடைல F% சம3தினா) - அைத 
         ந�ைமயா"� பிசகாம) அ�ளி Xக�ேவா% 
 
 0ைனதைன ேயெய�3< ஓட#% ெச"�ேவா% - மி,க 
         	(F% ப�#% சா:தமாக8 ெச"�ேவா% 
 கானக3தி) வாD% அ3தி மீதிேலAேவா% - அதி� 
         கனமான ெகா%ைப�பி13 திD3< 5றி�ேபா%.          64 
 
�ற3தி ெத"வ�க2�, �றிெசா�ன விபர% @ற) - வி*3த% 
 க�னைன�ேபா) தியாகமி� ெபாிய ேண:திர 
         காவல� த� நா21Kய� க*ைண மாேன 



 த�னைமேச� உ:தனிட �ல3< வி3ைத 
         தயவாக, ேக2� மன% மகி-:ேத� இ�பா) 
 ெத�Mல#% நி�Mைடய �ல3ேதா� 5�	 
         ேதவ*,�% அரச*,�% ெச�ப மாக 
 ந�னயமா", �றிெசா)(� ெப*ைம ெப�ற 
         நளினமைத இ�னெத�A நவிK வாேய.          65 
 
த* (ராக% - எ*,கிைல கா%ேபாதி) 
 ெத�	டேன ச�கர�� நிசமாகேவ - உைம 
         ேச�வா� ஒ* பாகெம�A ெச�பினா� எ�தாயி 
 அ�	டேன த�க�பிைற அ�ன3த=,� - வ8சிர 
         அ21ைக ச#,களிF% இ2டமா"3 த:தா� 
 
 அரவினி) ப�ளிெகா�ட ெந1ேயா� தன,� - பதி 
         னாறாயிர% ெப� ேச*ெம�A உைர3தாெள� பா21 
 ெப*ைமFட� உ3த�டா) மா�	� பத,க5% - ந)ல 
         பி�ன)சர ேமாதிர% அ�ைண,ேக ெகா�3தா� 
 
 ேவதM,� ெம"�பதா" உ8சிதமாகேவ - ெவ� 
         விதநா�மைற வ*ெம�A உைர3தா� எ� ந�ைக 
 ேபாதரவா" இ� பாி�த:< த�க3 தாயி3< - உய� 
         	க1F� ெச�� ெகா�	 	க�:< தவினா� 
 
 மைலயி) வ1 ேவலவ�� நிலைமயாகேவ - வ�ளி 
         வ:< ேச�வா� எ�A ெசா�னா� எ� சம:தி 
 நலமணிேம கைல ஒ21 யாண5டேன - ��பி 
         நளின5ட� பாதசர% ெகாK� ந)கினா� 
 
 ெகா�கி(* ப3< நாK நா21) உய*% - ெச)வ% 
         �ல#% 0: <ைறைசநா21) ெபாியண� ேசய� 
 இ�கிதமி� ெபாியேண: திர� நகாி) - ெம"�பா" 
         இ�ப5ட� ேவ�1யெத)லா% ேகள1 மாேன.          66 
 
�ற3தி அரச�க2�, �றி ெசா�ன விபர% @ற) - வி*3த% 
 ஆரணவா ச%உல# ெமாழியி� மாேத 



         அ*ைமFள நி�Mைடய ெபாிேயா� எ)லா% 
 ஒ*ல#% ேதவ�5�ேன �றிக� ெசா)( 
         இய)	டேன ெவ�மதிக� திறமா"� ெப�ற 
 சீரதைன இ�னெத�A எ� 5� ெசா�னா" 
         ெச)வெனM% ெபாியணைன3 தின5% நா1 
 பா*லகி) மனமகி-:< �றிF ைர3த 
         ப�பதைன இ�னெத�A பக* வாேய.          67 
 
த* [ராக% - ச#றா2டக% ] 
 அ�3தமா"� 	வியதனி) - மி,க 
         அழகிய ெச�சி மகா ராச� தன,� 
 உ�பனமா", �றிெசா)ல - ெம8சி 
         உ8சி3 வ8சிர� பத,க� ெகா�3தா� 
 
 மMநீதி தவறாத ேபாச� - <ளசா 
         மகராச� மன3தினி) நிைன3த< ெசா�ேன� 
 கனமான ப8சிைல, கைடய% - ைகயி) 
         கைணயாழி ேமாதிர% க*3<ட� ஈ:தா� 
 
 ஆ�டவ� ெத�@ட) ெசா,க� - ப�கி) 
         அ%பிைகமீ னா2சி அ*� த�ைன, �றி3< 
 பா�1ய� 5க,�றி பா�3< - ெசா)ல� 
         பா�கான 53<8சர� பணிெகா�3தா� 
 
 ைமO�நக�3 தளக�3த� - தைன 
         வா-3தி, �றிய< 0�3தியா"8 ெசா�ேன� 
 ைவயேம 	கழேவ த�க - ந)ல 
         மாைட வராகேனா� வ�ள% 	ாி:தா� 
 
 தி*வ*� பர#% ெவ�ேளா21) - கன 
         ெச)வ� ெபாியண தீர� நா21) 
 வாிைச �லாவிய மாேன - சி:ைத 
         மகி-:< �றிெசா)(� 	க-:<வ: ேதேன.          68 
 
�ற3தி 0:<ைற நா21) �றிெசா�ன விபர% @ற) - க(�பா 



 நாKசம6 தானபதி ந�றா" மனமகிழ 
 சீல5ட� �றிFைர3<8 சீ�வாிைச ெப�Aவ:தா" 
 மாKய*% �றமாேத ம�ன� ெபாி யண� நா21) 
 ேகாலமி�% �றிFைர3த �ணமதைன8 ெசா)வாேய.          69 
 
த* [ராக% - ஆன:த பயிரவி] 
 ெபா�னி நதி O-ேசாைல 0:<ைறநா2� ம�ன�,� 
 ந�ைமயா", �றி நவி�ற வித�ேக ள%ேம 
  
 ெத�னவ� காைட�ல3 தீர�வா ரணவாசி,� 
 உ�னிதமா" +(ைக உ�ைமயாக, ெகா�3ேத� 
 ப3தமா" ஆயிர% ெபா� பத,க% ெகா�3தான%ேம 
  
 வி3தக� 	கD% ந)ல53< விைசயM,� 
 ப�பா" 5கவசிய% ப8சிைல ெகா�3ேதன%ேம 
  
 அ�பா" எ�ைனேய ெம8சி அ21ைக ஒ21 யாண% த:தா� 
 ப�Mதமி- ெவ�ேளா21) பயிர�ல ேகா3திர3தி) 
 க�ன� 53< ேவலM,� ைகேரைக பா�3<8 ெசா�ேன� 
 கனமா" ஒ* ைப�பண% க21, ெகா�3தான%ேம 
  
 அளக�நிக� ெவ�ைளய ேண:திர� தன,�ெம"�பா" 
 திறமா", �ளிைகத:ேத� ெச%ெபா� ஓைல ெகா�3தா� 
 அனத*வா� சி�ன�ப� அதிக விேபகைன3தா� 
 கீ�3திச% ப�ன� எ�A ெதளிவா"� 	க-:ேதன%ேம 
  
 0�3தியா" ெம"சி3<3தி� பச�	,க1 ெகா�3தா� 
 நிைறவசன ��ப�ண� ேநம� தன,� ெம"�பா" 
 தனேரைக பா�3<8 ெசா�ேன� த�க,கைடய% த:தான%ேம 
  
 பழனி மகீபதிைய� பாராள விேபக% எ�ேற� 
 எளிதா" நவதானிய% எ�ப< ெபாதிெகா�3தா� 
  
 நா�றிைச F%	கD% நள� பழனி3<ைரைய 
 வா-3தி அவ*,� நா� வன+(ைக ெகா�3ேத� 



 �*தி,கா� ர3தின5% <ல�க வாாி,ெகா�3தா� 
  
 இரதி மத� ெபாியேண:திர சாமி,�, �றிவிரசி 
 பரணிK�ள விபர�க ெள)லா% ெசா�ேன� 
 அவ.பமா யினிய 53தார% ெகா�3தான%ேம 
  
 தவமி�% க*�ப�ண சாமி,�, �றிெசா�ேன� 
 பா�கா" அ"%ப<ேச� ெவ�ளி� பாடக% ெகா�3தா� அ%ேம 
  
 ஓ��தமி- ேச�வாச� உ3தம�சா3 த:ைத�ல 
 பழனி மகீப� அ*� பால� சிவமைல,� 
 வளைம உள% மகி-:< வன+(ைக ெகா�3ேத� 
 மனம< ெம8சி'A வராக� ெகா�3தா� அ%ேம 
  
 தினகர� ேநரான 53தி3 தி*மைல நேர:திர� பால� 
 சிவமைல 0பதி,�3 ெதளிவா", �றிFைர3ேத� 
 நவமணி, ெகா3<8சர% ந)கினா� அைதF% ெப�ேற� 
  
 தி*மைல3 <ைர,� ேயாக% 
 ெசழி,�ெம�A நா� ெசா�ேன� 
 அ*ைமய தானபாி அ�பா", ெகா�3தான%ேம 
  
 க*3த மகீபM,�, கவன, �ளிைக :ேத� 
 சி3த% மகி-:< ெசகதார� ெகா�3தான% ேம 
 5த( மகீபM,� +(ைகேவ� ஒ�A ெசா�ேன� 
 இதமா"ேமா கனமாைல இய)பா", ெகா�3தான% ேம 
  
 நிலைம�ெபாி யண� அ*� ேநம�ரா ச"யM,� 
 வலைம ச�கிரம� எ�A வண�கி� 	க-: <ைர3ேத� அ%ேம 
 ம�டல% 	க- 5�CA வ�1 .பா" ெகா�3தா� 
  
 அ�1னவ� �பகார� அ*ைம, ��பணM,� 
 <ைரக� ெம8ச உ8சித% ெசா)(, ெகா�3ேத� அ%ேம 
 பாிவா" அ"%ப< ெபா�னி� பாக ப:< ெகா�3தான%ேம 
  



 திைசெய��% 	க-Eய� ெச)வ� �ழ:ைதேவலைன 
 	சபல ெக%Uர� எ�A 	க-:ேத� தயவதாக 
 நீலவ�ண, �திைர ேந�:தா� அைதF% ெப�ேறன%ேம 
  
 வாைல மத� சா3த:ைத மகீப�53 த"யM,� 
 ேவணஉ8 சித% எ)லா% வி*%பி8ெசா)(, ெகா�3ேத� 
 அ%ேம ேபணி என,�3 த�க� பிைறF% ெகா�3தா� அ%ேம 
  
 நைசய நக�,கதிப� ந�ப� க�ண �ல3தி) 
 விைசய� 5த(,� நா� ேவ�1ய விசி3 திர% ெசா�ேன� 
 வாகா", ெக�ைட8 சாKைவ மகி-:< ெகா�3தான%ேம 
  
 ேயாக�08 ச:ைத�ல உ�ைமேவ லாFதM,� 
 அ�பா"8 ெச)வவா� எ�A அ*ைமFட� 	க-:ேத� 
 ெத�பா" எ�ைனேய ெம8சி சிவமாைல F�ெகா�3தா� 
  
 ெச)வ�@ைற �லதிலக� அமராபதிைய வி)விைசய� நீெய�A 
 ேவ�1ய �றி	க�ேற� ப2ச5ட� இ*'A ப�கிவராக� த:தா� 
  
 ெச%ப�ல காசிமாK,� வ�காள8 ச�சீவி ேவ� 
 வா-3தி, ைகயி) ெகா�3ேத� த�க3தினா) அ�ன3 
 த=,�, ெகா�3தான%ேம 
  
 ம�களகார� எDமாைத Jராதிபதி சி�கார� 
 வாரணவாசி,�, �றிFைர3ேத� கனகேமா கனமாைல 
 க*3<டேன ெகா�3தான%ேம 
  
 	னிதவா� கா�சி,ேகாயி) 	கேழா� ெச%ப�ல3தி) 
 அவினாசி 0பM,� ஆ�ைம, �ளிைகத:ேத� 
 தவறாம) எ�ைன ெம8சி3 த�க8 சர�ெகா�3தா� 
  
 தி2டவா� க�ண�ல3 தீர� ரா#3தM,� 
 அ2டபா,கிய% வ*% எ�A அ*ைம, �றிFைர3ேத� 
 இ�ப5ட� மனதி) எ�ணி இ*'A ெபா� ெகா�3தா� 
  



 ெத�	லாவிய ராச�க� சி:ைத மகிD% கன<�க� 
 53தரச�ப �5க� தன,� ெம"�பா", �றிெசா)ல� 
 ெபா�னி� அறணா ஈ:தா� ம�ன� 	க- 53<, �மார0பதி,� நா� 
 வ�ணமதா", �றி வாிைசயாகேவ ெசா�ேன� 
 சீாிண�கிய பாத8சில%	 ெகா�3தான%ேம 
 
 தாரணாகிய அரச�பM,� ெம"யா", க�னென�A 
 நிசமாகேவ நா� ெசா�ேன� ஆயிர% ெபா�னி� நைக 
 அ*ைமயாகேவ ெகா�3தான%ேம 
  
 	யபல� தாFமானைன� 	க-:< �றிFைர3ேத� 
 அகில%	க- உ3த�டா) அழகாகேவ ெகா�3தா� அ%ேம 
  
 ெம8�% தமி-வாச� விைசய� 0:<ைற நா21) 
 ேபாச� பயிர�ல ேவ:த� ெபாியண� ெசா) விதரண� 
 சீமா� ெபாியண வசீரைனவா-3தி� 0மாெதன� 
 	க-:< வ:ேத� அ%ேம.          70 
  
�றிெசா)ல3 ெத"வ�க2�� பைட,க ேவ��த) - க(�பா 
 ம�டல3தி) கீ�3தி ெப�ற ம�ன� ெபாியணைன, 
 க�� 	க-:ேதா<% கான, �றமகேள 
 த�டமி-,� ெம"�பாக8 சா�:< �றியதைன, 
 ெகா�ெடன,�� ப2ச5ட� �ண5டேன ெசா)வாேய.          71 
 
த* (ராக% - ம�களெகௗசிைக) 
 அ*ைமா", �றிFைர,க 
         அ< விபர�க� தாேன 
 அ:தமி�% �:தர5ய� 
         அ�னேம ப�: ேதேன 
 பிாியமாகிய ெபாாிகடைல 
         பிலா8�ைளதிைன மா#% 
 ெப*ைமயாைன 5க��ைந ேவ3ய% 
         	ாி:< நிைன:< லா#%          72 
 
 க*3திைச:< ெகா�� வா1 



         க:த*,�� 0 மாைல - அ*� 
 க�னிெத"வ யாைன,� - ந)ல 
         க�ைட8 ச*க8 ேசைல 
 க*ைணமி�% ச*வ(�க�,� 
         க)வி�பணி மாைல 
 கதி,�% திLய� பாடகவ)(,� 
         கனமி� 53< மாைல          73 
 
 தி�களணிF% ேதேவ:திர (�க�,� 
         ெத�பெசக� ெச"F% 
 ேதவ�	க- ல,�மி நாரணைர3 
         தின% தாிசன% ெச"F% 
 இ�கிதமி� ெபா�காளி ய%ைம,� 
         ஏ�ைகயா"� ெபா�க) ைவF% 
 இய)பாகிய ஆயிய% ைமயி* 
         தாளிைன� ேபா�றி ெச"F%          74 
 
 ைப:தமி-,கைல வாணி,� உய�:த 
         பா�கான ெவ�ைள� ப2� 
 பாைதயி) ேம# ராசா,கள"ய�,�� 
         பத,க8 சரேம க2� 
 ம:திரமகா5னி ய"யM,� ந)ல 
         வளமாக, கிடா" ெவ2� 
 ம�ைக ெத"வ க�னிமா�,� 
         வாசமல�க� O2�          75 
 
 ஏாி,க*� ப�ண M,� 
         இைச:<, ேகாக*� க8ைச 
 எழிலானபக வதி,� 5�0ைச,� 
         இைச:< சாராய� ப8ைச 
 பாாி) 	கD% மாாிய%ைமயி� 
         பாிவா" மன< ெம8ச 
 ப�பான ேப8சியா",� 
         ப*�ேகாழி சைம3< வ8ேச�          76 
 



 திடமி� லகன �றளிம:திர% 
         ெச"த�1F8 சாட% 
 ெச�ப5ட� நா� றிைசக2 டேனக% 
         சி:ைதயி K�ட1 பாட% 
 அட*� ஞான, க�காளநாத�� 
         அணிய3தி* ேவட% 
 அ�ணமா��, கன�*3ெத)லா% 
         அ�பா", ெகா�டா18 Oட          77 
 
 காரணமான பைட3தைலவி,� 
         க�சா அபினி ெரா21 
 கன<�,ைக அ%மM,� எ*ைம, 
         கிடா, கா# ெகா�ள ெவ21 
 9ரப3திர சாமி,கி,ேகாழி 
         52ைட ைவெயா* ெபா21 
 ேமலான இ*ள�0ைச,� 
         ேவ�1ய< ெவ�ளா2�, �21          78 
 
 ச:திரேசகர சாமி,� ந)ல 
         சாிைக ெக�ைட� பா� 
 ச:தத5� ேதவாதிைர3 ெதாழ 
         சகல பா,கிய5� டா�% 
 வி:ைததிகD% ேவ2ைட, கார�,� 
         ெவ)ல% பா) பழ� பா� 
 விதரண�ெபாி ய�ண� நகாி) 
         விமலைர� ேபா�ற லா�%.          79 
 
�ற3தி ெத"வ�கைள வண�க, @ற) - ெவ�பா 
 இLவைகெய) லா% த*ேவ� இ�ப, �றமகேள 
 ெசLேவ� ெபாியணமா) சீ�நா21) - ஒLவ#ேம 
 ேநராக எ:தM,� நி8சயமா க,�றிக� 
 சீராக நீFைர�பா" ேத�:<.          80 
 
த* (ராக% - ம�கள க#சிைக) 
 சா:தம தாகேவ நாேன - உன,�3 



         தய#ட� �றிெசா) ேவேன 
 மா:தளி� ேமனியி� மயிேல - ந)ல 
         மகிைமயா", ேக=நீ �யிேல          81 
 
 நிைறநாழிைக ெகா�� வா1 - அதிக 
         விமல�ச* 9சைர நா1 
 அறி#ட� ெக�ைகயி) 5Dகி - நிலமா< 
         அழ�ட� ச<ரமா" ெமDகி          82 
 
 வ�ன மா,ேகால% ைவ3< - அதி) 
         வாசமல�3 <ட�தைன� பதி3< 
 த�னைம யா" அ*� கா2� - �ய5ட� 
         த:தி 5க�தைன நா2�          83 
 
 ெக:த5% பாிமள% O2� - விள,ைக 
         ெக8சித மா"8�ட� கா2� 
 அ:தம தா"�பழ% ேத�கா" - உடேன 
         அவ)ெபாாி கடைலF% பா�கா"          84 
 
 ைவ3<ைந ேவ3திய% 	ாி:< - உ:த� 
         மனதினி) உ�ளப1 ெதாி:< 
 சி3த மகி-:<ேம நாேன - உன,�8 
         ெசா)Kேற� ேகள1 ேதேன          85 
 
 இLவைக3 ெத"வ�கைள, �%பி2� - காணி,ைக 
         இ*ப< ெபா� எ�ணி, க2� 
 திLவிய மகா5னி சிற�பா" - ெம"யா"8 
         சி:ைதயி) காSத1 ெவA�பா"         86 
 
 ந2	ட� த2சிைண ெம)( - அதிக 
         நய5ட� ெசா)K< பி)( 
 வி�பன மாகிய க�ேண - ெபாியண 
         விைசய�த� நா21) வா- ெப�ேண.          87 



 
�ற3தி �றி ெசா)ல3 ெதாட��த) - வி*3த% 
 க�பக3 தா* வான க*ைணேச� ெபாிய ேண:திர� 
 ந�	ய� நா21) வ:த நளின�ேச� �ற�ெப� மாேத 
 உ�பன மாக ேவதா� உக:<ேத வைத�% பி2ேட� 
 ெபா�	ட� விைர:< பா�3< 	<ைமயா", �றிெசா) வாேய.          88 
 
த* (ராக% - ேமாகன க(யாணி) 
 Oடக, கர:தைன நீ2� ேதாைகேய எழி) அ�னேம 
         பாடக3 தாளிைண பரவிய ப<மினி மதன காமிேய - Oடக 
 அ�	 ட�தன ேரைகயா) - உன,� 
         அதிக பா,கிய5� டா�ேம 
 அழ� ேச�ம8ச ேரைகயி� - பல� 
         அ*�ெகா� ெகாDந�ைக ேச*ேம 
 இ�ப மா",@�ம ேரைகயா) 
         இ:திராணி ேபா) வா- வாய%ேம 
 இனிைமயா கியப<% ேரைகயா) 
         எ�A% கண�ப ேயாகேம - Oடக          89 
 
 சீ* ட�கன ேரைகயா) - வி3ைத 
         ெசழி3தி *,�% எ� ெற�Aேம 
 ேசKலா வியச�கிர ேரைகயா) 
         தி*ம க2கிைண ந�Aேம 
 0** ெச�கிர ேரைகயி� - �ண% 
         ச:திர மதிநிக ரா�ேம 
 ேகாைதேய வ8சிர ேரைகயா) - �க� 
         ெகா�� உலகி) ெப*�ேம - Oடக          90 
 
 ம�ைக ேய�:தர மி�:தி� 
         வ�ண நிறமயி) வ�சிேய 
 ம*�ம ல�	ைன கா��ழ) - உலாவிய 
         வளைம ெப*% அபர�சிேய 
ெகா�ைக ேயகன ேம*ைவ - நிக� 
        ெகா�ட வயன% வி63 தாாிேய 
@�ைம ேயெபA% ெபாியேண:திர� 



        �ல#% ஆைச,க� ணா21ேய. - Oடக          91 
 
�ற3தி ெத"வ�கைள அைழ3த) - வி*3த% 
 ெச�னிய� கிாியி) ேவல� தி*வ*� �லா#% ெச)வ� 
 ம�னவ� ெபாிய ேண:திர மகிபதி நா21) வாD% 
 க�னிேய �ற�ெப� மாேத க*3தினி) நிைன3த ெத)லா% 
 ம�னிேய பாி:< ெம"�பா" பாி:< நீ உைரெச" வாேய.          92 
 
த* - அகவ) [ராக% - ஆகாி] 
 ச�கர� மகேன த:திமா 5கேன 
 ெச�க�மா) ம*கா சிரகிாி 5*கா 
 தா�டவ� பரேன ச*வ(� கரேன 
 பா�1ய� ேசேய பாடக3 தாேய 
 ெச:தி* ேநயா ேதவ� சகாயா 
 வி:ைதF3 த�டாெம" ஞான�பிர ச�டா 
 ெவ�ேளா� ெபாிய�ண� �றவ�சி 
 பாாி) விேநாதா ப�சவ� Eதா 
 ஏ�ெப*% 0ரண இல,�மி நாரணா 
 ��டல, காதா ெக#ாி விேனாதா 
 ந�ெபா*� ேவதா ந���ட நாதா 
 சி:ைதயி ல�கா சிவகாமி ப�கா 
 ெச:தமி-� பிரச�கா ேதேவ:திர (�கா 
 �:தாி நீ( <�,ைக கபா( 
 ம:திர க�காளி வ)(ெபா� காளி 
 ம*மல� வாணி ம�கள க(யாணி 
 அ*�மக மாயி ஆC ராயி 
 பா�	க- 9ரா பைடயல� காரா 
 ஏ�சிைல, ைகயா இராசா,க� ஐயா 
 இய) நல �மாரா எ�ைனநீ காேர 
 	யபல 9ரா ெப*ைமசி� காரா 
 ம:திர பேயாதாி மா(� சேகாதாி 
 ச:திர 5காாி ைதய) ெபா� மாாி 
 அேகார Oரா அதி�விN3 தாரா 
 ெசகமதி) சிற�பா <N2ட, க*�பா 
 விைரமல�, �ழ( வி:ைத ேச� எழி( 
 மைறெமாழி க�னி மைலயாள, க�னி 



 சீ�சைட 51யா� ெசயலறி #ைடயா� 
 வைர�ய, க�ணா மகா5னி ய�ணா 
 அ*�மி� ெம"யா அ�ணமா ர"யா 
 வாிைசெபா� பாதா வயிரவ நாதா 
 சீ�3தி விேனாதா சிவ�* நாதா 
 மா3திைர, ேகாைல வ1ேவல� கா,க 
 0�3தியா" மா�ைப� பிரமேன கா,க 
 சீ�3தியா"8 சகல ேதவ*% கா,க 
 கமல, ைகைய, கணபதி கா,க 
 தமனிய ேந� பத3ைத ச:திரனா� கா,க 
 நாவி) கைலமக� ந�றா"8 சிற,க 
 ேதவி ேயா�கார ெச)வி நீ வாேவ.          93 
  
�ற3தி �றி ெசா)ல) - க(�பா 
 ேவ�1ய ெத" வ�க� எ)லா% எ� ெசா)K, ேகயிர�கி 
 E�டா மணிவிள,கா"8 �டராக வ:< நி�A 
 நீ�ட 	க-� ெபாியணமா) நி�னா2� ேமாகினி,� 
 0�� சி:ைத த�னி) உ�ள ேபாதகேம 	க)வாேய.          94 
 
த* (ராக% - 	�னாகவராளி) 
 சி:ைதயி) நிைன:< நீ ெதாிய,ேக2 �% வித% 
 அ:தமா"� பக*ேவ� அ�னேம ந)ல 
 வி:ைத அணிகல� ேவ�1ய ெத)லா% 
 இ�பெய: தன,� இைச:< ெகா��பாேய 
 உ:த� ெம"யினி) எ�ணா�� .ப3தி) 
 ஒ�றைத விள,கமா"3 தீ�� ெம)(ேய 
 அ�பா", ைகயினி) �%ப3 தன3ைத3 
 தீ�1ய தாேல க*தி, ேக2ட 
 விபர�ைக @�% நிசமா" அனக� 
 பகளி அ":திேலா� பகளி அைத 
 நிைனவினா) உ�ைமயா" ேந�:<,ேகா இ�ப 
 உசித மாகேவ உ�பன மா",�றி 
 நிச5ட� ெச�	ேற� ேநமமா" உய�வ� 
 இைத நீ நிைன:த< வனசம ல�,கைண 
 அதனி� ெப*ைமைய சா�ற,ேக� 5:< 
 0பதி யாகிய 	க-ெப�ற சீமா� ேம) 



 ேசாப 5�றா� ேபாேல ேதாS<.          95 
 
ேமாகினி காத) ெகா�ட தைலவைன, @ற) 
ப3திய% ராக% - 	�னாகவராளி 
 0ரண மதி5க 0ைவநா� நிைன:தி�% 
         ெபா*�ெத ாி:திய) ெசாK% ெப� ணரேச 
 வார ண%	ாி ெச�னி மைலயி) 
                வா-கிற ெப�ேண வாிைசயா" என,� 
 காரண மாகேவ கணவ� ேம) விரக% ெகா� 
         க�னி எ�Aைர ெச"தா" க*3தினி) 
 சீாிண� கியெமாழி இவெர�A ெதளிவதா" 
         சி3திரமா"8 ெசா)ல1 திLவிய மாேன.          96 
 
த* (ராக% - ைகவராளி ) 
 காத) ெகா�ட 	*ச� இவ�தா ென�A 
 க�� ெசா)ல8 ெசா�ேன ன%ேம 
 மாதவமா" ந)வா,� உைர�ேப� உன,� 
 ேபாதக மா",ேக=% 0ைவேய நீ ெவ� - காத) 
 +ெவா� பதிெலா�ைற உ�ைமய தாக 
 விைரவி, ேக2க#% ந�ேற 
 +ெவா� பதிெலா�A விரசி, ேக2�% 
 சி3திர நாவல�	க- தி*நாம% உ�ளவன1 - காத)          97 
 
 ஈ.ாி ெலா�றதைன, க*3திேல நீெயன,� 
 நிைன:<,ேகா மி�ேன 
 ஈ.ாி ேல ஒ�A இைச:த<ேவ க�னி 
 ேபரான ைம:தராசி� ெபா*3த5�ளவன1 - காத)          98 
 
 ேதவைதயி) ஒ�A நீதா� உ�சி:ைதயிேல நிைன 
 ெதளிவா" நிைன:< ெகா� அ%ேம 
 ேதவைதயி) ஒ�A ெத"வ8 ச*வ(�கைர 
 நாவி) அவைர3 <தி,�% மன3தான1 - காத)          99 
 
�ற3தி தைலவ� வ*வா� என) 



த* (ராக% - எ*,கிைல கா%ேபாதி) 
 எ:தநா ைளயி) அவ� வ*வா� எ�A 
 இ:தநா� எ�A ெசா) ெப�ணரேச 
 வி:ைத Fட� உம,�8 சி:ைத மகி D%ப1 
 ெசா:த5ட� உைர�ேப� ச:ததமா" 
 
 அ":த* வான 0:<ைற நா21லவ� 
 இ:திர� ேநரான �ண8ச:திர� 
 ைப:தமி- ேச*% ெவ�ேளாைட யினி) அவ� 
 பயிர�ல� ெபாியண� ேசயனா% 
 
 ெச:தி* விலாச� ெபாிய�ண 0பதி 
 ெசழி,�% �ப�,கிர வார% த�னி) 
 அ:த5ட� தசமி உ3தர ந2ச3 திர%தனி) 
 அழகா" ந)ல ப�சைண மீதிேல 
 
 ச:ேதாச மாகேவ வ:< மத� என 
 தDவி யைண3<�ைன8 ேச�வான% ேம 
 இ:திராணி வாணிெயM% 0ஷண மாகேவ 
 இய)பா" எ�A% �க% ெபAவா" அ%ேம.          100 
 
பா�கி தைலவனிட% மாைல வா�கி வர) - வி*3த% 
 அ�	தமா"8 சி:ைதயி) ச: ேதாஷ% ெகா�� 
         அழகான பா�கிெபாி யண� த� மா�பி) 
 ந�	டேன 	ைன�மண மாைல வா�கி 
         நளினேமா கினிதன,� ந)க ேவதா� 
 உ�பனமா"8 சிரசி) ைவ3< ேந3திர: த�னி) 
         ஒளிவாக அ�8சி3< உ�ைம @�:< 
 க�பனமா"8 ெசா�ன இ* தன3தி� மீ< 
         கனி#டேன அணி:< �க% கதி,கி� றாேள.          101 
 
வி*3த% 
 ெசக% 	கD% ெவ�ேளாைட� ெபாிய ேண:திர� 
         ேசயெனM% ெபாியண வசீர� 5�பா" 
 அகமகி-:< பா�கிFேம E< ெச�A 



         அ�	டேன காத(ைன அதிக% ெச�ப 
 மகிைமFட� �மணMேம மாைல ஈ:< 
         மண% 	ண�:தா� எ�A இ* வ*ேம வா-:ேதா% 
 �க5ல#% �றமகேள �யம தாக 
         ெசா�ன �றி மகிைமெய�ன ெசா)K ேவேன.          102 
 
�றி ெசா�ன �ற3தி,�� பாரா2� 
த* (ராக% - ேதா1) 
 பா�கி ெவ�மான� ெகா�� வா1 
 0�க-ேச� சிரகிாி 5*க ைர3தின% 
 ேபா�றி மறிவத� 0ைவ,ெகா� பிதமாக - பா�கி 
  
 உ�பன மாக,�றி ந2	டேன 	க�ற 
 சி�றிைட, �றமக2� அ�	த மாகேவ - பா�கி 
 க�ச மல�5க மி��% எழி(< 
 ர�சி ெயM��ற வ�சி,�8 �யமாக - பா�கி 
 ெவ�ேளாைட� ெபாியண ேவ:த� ேச* வா� எ�A 
 ெத�ளிைம, �றிெசா�ன சி3திர, �றமா<,� - பா�கி          103 
 
�ற3தி ெப*ைம ெப�ற விபர% @ற) - வி*3த% 
 மி�னிைட� பா�கி தாM% 
         ெவ�மான� ெகா�� வ:< 
 த�னவ� ேமாக னா�கி 
         த�ைகயி ேலெகா �,க 
 வ�ணமா� �ற�ெப� த�ைன 
         வரவைழ3 <சித ந)க 
 ெபா�வைள, கர3தி) வா�கி� 
         ெப*ைம ெப� றைத8 ெசா) வாேள.          104 
 
த* (ராக% - ச#றா2டக%) 
 ெப*ைம ெப�ேறேன - வாிைச� 
 ெப*ைம ெப�ேறேன 
 த*#ய� ெபாியண� சாமிய� பா"8 ேச*% 
 த"ய)ேமா கினி,� நா� ெம"யா", �றிெசா)(� - ெப*ைம 
 



 மாணி,க மி�ெபா� �21 உ8சிதமாக 
 வா� ெசவி,�3த� ெடா21 
 0ணிைட,�8 சீ218 ேசைல - ந)ல 
 	னித, காலாளி ெம21 
 ஆணி53 தார5% ஆணி�ெபா� ஆர5% 
 ேவணசி� காரமா" 
 மிக8ெச" தா� உப சாரமா" - ெப*ைம          105 
  
 53< +,�3தி வ�ன 5ைல மீதி) 
 ேமாகன மாைல மி�ன உ3தாரமா"8 ெச%ெபா�M 
 ஆபரண�க� உய� சைபயி� 5�னா) 
 சி3தெம"� பா"வச% சிற,க 
 ேமனியி) 0ச� ப:தமா" உ)லாச� 
 பணித:தா� வி�வாச% - ெப*ைம          106 
  
 சி�கிைய3 ேத1 �றவ� சி�க� வ*த) - வி*3த% 
 0:<ைற நா21) மி,க 	னித ெவ� ேளாைட வாச� 
 ேவ:தனா% ெபாிய ேண:திர விதரண� தைனேய வா-3தி 
 பா:தமா"8 சி)லா, ேகாK% பாி#டன ைகயிெல�3< 
 ஏ:திைழ சி�கிைய3 ேத1 எழி)சி�க� வ:<� றாேன.          107 
 
த* [ராக% சாேவாி] 
 சி�கி மீதினி) ஆைசக� ெபா�க - மாய8 
 சி�கM% வ:< ேதா�றினேன 
 ப�க8 5கவத ன�கச நிக�ெபA 
 இ�கித 5டேன ெச�ைக 9சி - சி�கி 
 
 சிரசினி) அதிக3 ேதா�பா ர5ட� 
 ேச�,ைகயா", ெகா,கிற கதைன8 O1 
 பாிவதா" அ,� மணிவட மா�பினி) 
 பலக ைரய< தினமா" அணி:< - சி�கி 
 
 வி:ைதயா"� 	M�ட� ச:தன% 0சி 
 மி,கேவ மல�க� ஏ�கேவ 513< அ 
 :தமா", ைகயி) மீைச 5A,கிேய 



 அத21 உA2ட Kடேன 5ளி3< - சி�கி 
 
 க�=%சா ராய5% உ�ள மகிழேவ 
 கர3< ட�ெவறி ெகா�ளேவ �13< 
 ெத�ளிைம யா",�ற� பாைசக� ேபசிேய 
 சிற�	ட� அதிக உ)லாச மதாக - சி�கி 
 
 உ3தார மாகேவ ய%	வி ய< தனி) 
 உ�ைமயா", @ைட 5ற�க� ெபா3த 
 சி3த மதி,�% �றவ�சி ைய3ேத1 
 ெச�ப மிகேவ நளின3 <டேன - சி�கி 
 
 கவிவல� 	க-ெபாி யணமகி பதிெய�A% 
 கா�\ ப�வா- 0:<ைற நா21) 
 ம#னம தா" ஒயி லாக நட:< 
 மா�,க 5டேன ெவ�+�, கமதா" - சி�கி          108 
 
பறைவக� - க(�பா 
 0மா< வா-#ய*% 	னித ெவ� ேளாைடநக� 
 சீமா� ெபாியணமா) ெசழி,�% தி*நா21) 
 வாமா� ேந� சி�கM:தா� மைனயாைள, காணாம) 
 0மல�O- �ள3த*கி) ேபா:<வர� ப2சி க�டா�.          109 
 
த* (ராக% - ப:<வராளி) 
 வ*கிMைமேய பறைவக� 
 வ*கிMைமேய 
 பாி#ய� ெபாியண� வள�தி* நா21) 
 ப,கி, �ல�க=% மி,க� ப,க3தினி) - வ*கிMைமேய 
 காணா� ேகாழிF% க%	� 
 காைட மாட�	றா - வ*கிMைமேய 
 க#தாாி நாைரF% கானமயி)�ெபறா – வ*கிMைமேய 
 �யிK% சேகார�	� ெகா,� அ�ன�ப2சி 
 �*விகளிைரமீ� ெகா3தி ெம3த8 ெசா,கி – வ*கிMைமேய.          110 
  



 �றவ� பறைவக2�, க�ணி விாி3த) - வி*3த% 
 ேகாமா� ேந� ஆன Eய� �5கனா% �வைள மாைல 
 தாமானா% ெபாிய ேண:திர� தம<ந� னா21) தாேன 
 ேநமமா"� ப2சி எ)லா% நிைற:ெததி� வரேவ க�� 
 ஆெமM% க�ணி த�ைன அழ�ட� விாி,கி� றாேன.          111 
  
த* (ராக% - 	�னாகவராளி) 
 5A,கமா", க�ணி �3தின வைக5ைறைம - பாரைடேய 
 சிற,�% 	க- ெபாியண� நக� 
 ெசழி,�% ெபாிேயாி ய*கிேல - 5A,கமா" 
 ெபா�னி நதியி� சா�பிேல - கம- 
 0�ேசாைல நீழ) ஆ(ேல 
 ெப*� ேகா�ப�ண� ேம2� வய(ேல 
 �ள, கைரயிேல 
 ெந�% மைடயிேல வா",கா) அ1யிேல 
 பாைத இைடயிேல - 5A,கமா" 
 ச*வ (�க�த� ச�னதி 5�	ற% 
 தள�ெகா� ட�ணமா� ேகாவி),�3 ெத�	ற% 
 தயவா" ஓரைண, கைரயிேல ந� வைரயிேல 
 த�ணி3 <ைறயிேல - 5A,கமா"          112 
 
க�ணியி) பறைவக� பட) - க(�பா 
 ெபா�பிரைப ந�றா"� 	ாி:தில��% ெவ�ேளாைட 
 ச��ணவா� ெபாியண�மா) தானர� ெச"நா21) 
 அ�	த� ேச� வானிெபா�னி ஆ�ற*கி� க�ணியதி) 
 உ�பனமா"� ப2சிபட உ8சாட 5�றனேன.          113 
 
த* (ராக% - ப:<வராளி) 
 ப2�, ெகா��< - ைகயிலக� 
 ப2�, ெகா��< 
 சி2�,கிைள, @2ட5% 
 ந2ட க�ணியி) தி2டமா"� - ப2�, ெகா��< 
 ெகா,� மணி�	றா#% சேகாதர� 	�=ட� 
 மி,கேவ ப,கி,�ல�க� கி,கீெயனேவ - ப2�, 
 ப8ைச, கிளி,�யி) தாராந� சி�சிF% 
 இ8ைசFட� �A� காைட ப2சமா" 



 க�ணி,�� அக�ப2�, ெகா��< 
 க�ன� ெபாியேண:திர வி�பன� த�நா21) 
 ஒ�னல� அக�ப2டா� ேபாேல 
 எ�ணமி)லாம) ேந3தியா" - ப2�, ெகா��<          114 
 
�ற3திைய, காணவி)ைல என) - வி*3த% 
 ெபா�னிற, �வைள மா�ப� ெபாியண தீர� நா21) 
 மி�னேவ க�ணி த�னி) விாி#ட� சி,�% ப2சி 
 த�ைனேய மன<, ேக�ப தானக பாக� ேச�3< 
 வ�னமா", காிச ைம,க வ�சிைய, காேண ன"ேய.         115 
 
த* [ராக% - நீலா%பாி] 
 எ:த னாைச வ�சிைய, காேணேன 
 வி:ைத� ெபாியண விதரண� நா21னி) - எ:த 
 அ�ப3 தாAேதச% அ2ட கிாிக� எ)லா% 
 இ�ப 5டேன நா� இைச:<தா� ஓ1� பா�3ேத� - எ:த 
 ெக:த க6Eாிக� பாவாைட க� 0சி 
 ச:ேதாச மா" எ�ைன3 தDவி அைணய#ேம - எ:த 
 கான� ெபாியணமா) கதி,�% தி*நகாி) 
 வ�ைமயா" இவைள3தா� வரவைழ3<, ெகா�டாேரா – எ:த         116 
 
சி�கிைய ேவ�1 இைறவM,�� பைடய(ட) 
வி*3த% - (ராக% - 	�னாகவராளி) 
 மாடமாளிைகக� ெச8ைச மாணி,க� ேச�ெவ� ேளாைட 
 நா1ய ெபாிய ேண:திர நரபதி வள�ந� னா21) 
 ேபைடமயி) வ�சி யாைள� 	ண�மண� ெச"ய ேவ�1 
 நா1ய ெத"வ� க2� ந)வித� பைடய (2டா�.         117 
 
த* (ராக% - 	�னாகவராளி) 
 ந)ல தி�களணி ச*9ச (�க�� 
 அேனக% பணி ேந�:ேத� – பாடக 
 வ)(3 தாயா*,� Oடக% 
 ெந�றி� ெபா2� ேந�:ேத� - அ*� 
 ேபாதைன O-ந�ைச F�ட 
 நாத*, கபிேஷக% ெச"ேத� - வி:ைத 



 ெகா�டகாி 5கM,ேகா� 
 ம�டல 5%0ைச 	ாி:ேத� - மி,க 
 ஆரண� இல,�மி 
 நாராண�,�� பத,க% ைவ3ேத� – அ*� 
 சிரகிாி யா�றன,� 
 மரகத மயி) ெச"< ைவ3ேத� - ந)ல 
 வா�ெபா� காளி,� 
 அபிேஷக5� ெச"< ைவ3ேத� - எ�க� 
 அ3தC ர%மM,�8 
 சி3த மகி- ஒ21யாண% ைவ3ேத� - ேச�:த 
 பாைதயி) ராசா,க=,�� 
 ேபாதமா" 5,கனி பைட3ேத� - ந)ல 
 வ�ண�பைட அ�ணமா�,� 
 எ�ணி,ைகFட� காணி,ைக ைவ3ேத� - ந)ல 
 ஏாி,க*� ப�ணM,�8 
 சீ*ட� க*�க8ைச ைவ3ேத� - மிக 
 அ�ைனயாகிய ெத"வ, 
 க�னிமா�,�8 சி�றாைட ைவ3ேத� - மிக 
 <N2ட5னி ய�பM,� 
 இN2டமா" சாராய�காி பைட3ேத� - பாளைம, 
 க*,க�ண மா�தம,�� 
 ெப*,கமா" 98சAவா� ைவ3ேத� - 	க- 
 வ�ணமாாி ய%மM,�, 
 க�ணட,க% ெந�றி�பிைற ேந�:ேத� - நா� 
 இ:தவைக3 ெத"வ�கைள8 
 ெசா:த5ட� ேவ�1ன பல3தா) - பாாி) 
 த*ம� நிகராகிய ெபாியண� ச+க3ைத - நா1 
 வ*% நாவல� க� 	க-: ேதாதி ஆ பரண5% 
 வாிைச ெப�றா� மன8 ச:ேதாஷ மாகேவ 
 ெச:தாமைர மைனயி னாேள.          118 
 
சி�க� - சி�கிைய, காண) - வி*3த% 
 வள�கதி ரவைன, க�டா) வனசேம அல*% ேபால 
 இல�கா) ெக8சி த�க� 1ய மயி), ெக�ப மா% ேபா) 
 நளினவா� ெபாிய ேண:திர நரபதி ச+க: த�னி) 
 வளைமயா", �றவ� சி�கி வர,க�ேட மகி-#� றாேன.          119 



த* (ராக% - வயிரவி) 
 சி�கி வர,க�� ைமய) ெகா�ேட� 
 அ�கச� ெபாியணமா) 
 அ*�ெபாி யண� சைபயி) - சி�கி 
  
 க�ச மல�மாதி� ேபாெல�3< - ைகயி) 
 கா3திரமா" மா3திைர, ேகாெல�3< 
 வ�ச ெந�சைர வி�3< 
 மன< ெக%Uர: ெதா�3< - சி�கி 
 
 அ�	தமா" ஆபரண% 021 - அ�பா" 
 அழகான @:த() மல� O21 
 உ�பன ேமயதைன, கா21 
 உ)லாச மானசீ மா21 - சி�கி 
 
 தி*வள� ெவ�ேளாைடயி) உ3தார� - ேயாக% 
 ெசழி,�% பயிர�ல விN3தார� 
 த*ம� ெபாியண <ைர8சாமி 
 வள�தி* நா21) - சி�கி          120 
 
சி�க� - சி�கி வா,�வாத% - வி*3த% 
 நிைல,�ய� ெபாிய ேண:திர ேநம�வா- #ய*% நா21) 
 <ல,கமா மான ப2ச: ேதாறாம) எ:த நா=% 
 மைல,�ற மகேள எ:த� மன<த� பிைலேய +3த 
 �ல,ெகா1 யிைசயா� ெச�	% �ணமைத, @A வாேய.          121 
 
த* (ராக% - 5காாி) 
சி�க� : @ற ேவ��வ தி)ைலேய உன,� எ� மன, 
 �ணநயன5: ெதாியாேதா - இ< @ற 
 காரண ேமா	வி, ேகறா< - உ� ஞாய% 
 ேவAபழி ெசா)லாேத 
 
சி�கி : ெசா)லாேத விகடேம காSேத - 5� 
 ெசா:த� ெப� நான)லேவா - அ�பா" 
 ந)வசன% எ�பா) உ)லாச மாகேவ 



 	)கி8 �க:தா*ேம 
 
சி�க� : தா*ேம எ:தM,� விரக - தாப% 
 சகி,க சகி,க ேவSேமா நா� 
 மிகK றாமKன,� நா� 
 ேபறா�ைம ெகா�ட< சீரா" நீேக= சி�கி 
 
சி�கி : ேக2ப< 5�னவ�த� ேயாசிைன 
 ேக21ெய� ெற�ணியி�ப 
 நா2ட 5ட� மன3 தா21ைம யா)9� 
 ேபா21 கா2�வேத� சி�கா 
 
சி�க� : ேபா21 ேயத1 F� மீதி) க�ளி 
 ெபா)லா�� எ� ேம)8 ெசா)லாேத - ெத�பா" 
 கா21 மைற,�% வி3ைத 
 O2�% ெதாழி)க� ைக 
 நீ21� ேபசாேத சி�கி 
 
சி�கி : ேபசாேத ெய�A நீதா� அ:தர�க� 
 ேப8ைச வி2�வி� - மன� 
 @சாம னா)வாைல ேநசம< வி� 
 வாச% ேபா�ேம சி�கா 
 வாசேம F:தM,� +3தவ� 
 உ)லாச% ேபா�ேத சி�கா - உ:த� 
 ேவச5% உ�ள3தி) பாசமைத, க�� 
 ேமாச% ேபாேனேன சி�கா 
 
சி�க� : சி�கார மான ெப�ேண எ:த� ஆைச 
 தீ�,க8 �க:த*% க�ேண சி�கி 
 
சி�கி : ெபா�கமா F�கண வ�கண5� க�ேட� 
 அ�ேகநீ ேபாடா சி�கா 
 
சி�க� : ேபாெவ� Aைர ெச"ெதேய 
 5�	ண�: தாமிவ� ேமாசேமா மிக 



 சாராய ேம) �13தி2ட பாவேமா சி�கி 
 
சி�கி : பாவக மாJ� காிF% ேசாA% 
 பா��டேன வா�கி வ:< 
 ேதைவFட� வழ,�, ேகாபமி) லாம) - நீ 
 ஏவலா" என ஈ":தாேய 
 
சி�க� :  :த< நீச மா�ேமா - உ�தைன� 
 பாசம< ேபா�ேமா 
 சா:தமா" இ*வ*% ேந�:< 	விமீதி) 
 வா-:< �க% ெபAேவா%. 
 
சி�கியி� அணிகல� ப�றி8 சி�க� வினா#% சி�கி விைடF% 
 
சி�க� : �கமான கா��ழ() வ8சிர மான 
 Oாிய கா:தி� 0ைவ 
 அகலாமேல நீ 	ைன:தி*,�% வித% 
 அ<#ேம எ�ன1 சி�கி? 
 
சி�கி : எ�னெவ�A ேக2டாேய பயிர�ல 
 இ:திர� 53<ேவK,� 
 ந�னய மா",�றி ெசா�ேன� 
 எ�ைன ெம8சி3 த:த 
 ெபா� சைட வி)ைல சி�கா 
 
சி�க� : சி�காரமா" நாசியி) ச�க% பழ3ைத3 
 ெதளிவா" அணிவேத� சி�கி? 
 
சி�கி : அ�கச� ெவ�ைள மகிய தி,� நா� 
 ெபா�கமா", �றிபக�:ேத� 
 பகர#% எ�ைன ெம8சி3த:த ந3<� 
 பணிFசி த�கா� சி�கா 
 
சி�க� : க*3<ட� மா�பினி) சிற:த ஆலா%பழ3ைத 



 நிைர3த வைகேய< சி�கி? 
 
சி�கி : வைகயா", ��பண 0பைன வண�கிேய நா� 
 ெதாைகயா", �றிFைர3ேத� 
 தைகைமயா) அவ�த:த 	க-மணி ேயமிக 
 பவள3 தாவட�கா� சி�கா 
 
சி�க� : காணேவ E<வ ளா%பழ3ைத நீ 
 நாணமி)லாம) ைகயிேல 
 ேபணேவ ேகா�3< நீ 
 ேகாணாம) அைத� 0Sவ ேதத1 சி�கி? 
 
சி�கி : 0ணேவ பழனிராய� க*�பண 
 0பதி இவ�க=,� ெம"யா" 
 ேபணேவ �றிெசா)ல ஆ�ைமயா" அவ�த:த 
 ேம�ைமப8 ைச�பவள% சி�கா. 
 
சி�க� : பா�ைமயா) உ� இைடயி) 
 பன��*3 ேதாைலைய அணிவ ெத�ன1 சி�கி? 
 
சி�கி : ேசSல ேகா�	க- சா3த:ைத சிவ�மைல 
 ேசய� தி*மேல: திர� 5� 
 ெச�ப5ட� �றிதா� ெசா)ல3 த:த 
 ந�	க- அ�	த மா" ெவ� உ�பனமாகேவ 
 வி�பன மா"� ெபா�னி� ஒ21யாண% கா� சி�கா 
 
சி�க� : உ�ற சி�றிைட யதனி)8ெச% மயி�3ேதாைல 
 உ�3த விதமிெத�ன1 சி�கி? 
 
சி�கி : க�றறி வாள� ெவ�றிரா ச"யM,� 
 ப3தமா", �றிFைர3ேத� 
 உைர,க#% எ:தM,� மா:தளி��ப2� 
 நிற,க, ெகா�3தா� கா� சி�கா 
 



சி�க� : சிற,க இ* கா(ேல ேவ�ப�காைய3 
 திறமா" அணிவெத�ன1 சி�கி? 
 
சி�கி : �றி�பறிவாள� கா�சி நக�, க�ண�ல 
 ரா#3ேத: திரM,�� பிரபலமா" நாM% 
 �றிFைர,க3 த:த விர)மணி8 சத�ைக சி�கா 
 
சி�க� : சத�ைக ேச� கா(ைணயி) மி�ன) ெகா1ைய3தா� 
 க2�வ ெத�ன1 சி�கி? 
 
சி�கி : அ�பா" நிதமM� பாிவாள� மதிம:திாி 
 ெபாியண விதார� ேமாகினி,� 
 இய)பாகேவ �றி உைர,க#% 
 உ3தம தாகேவ மிக�பதி ேயா�க� 	க- 
 ெபா�னி� பாத8 சரம< 
 இதமா  :தா�கா� சி�கா 
 
சி�க� : ஈ:ததி னா(வ� ெச�னிகிாி 
 ேச:த� கி*ைபயினா) ந)ல 
 பா:தமா" மா) ேச�:த தி*#%ேபா) 
 வா-:< �க% ெபAேவா%.          122 
 
ேசாபன3 த* (ராக% - ம3திமாபதி) 
 ேசாபனேம நி3ய ேசாபனேம 
 ேகாபதி யாகிய ெபாியண மா) அ*� 
 �ணர3ன மான<ைர ெபாியணM,� - ேசாபனேம 
  
 தி�க=� ெகா�ைற அணிசிவ ச*9ச*,�3 
 ேதவிபா டகவ)( அ%மM,� நி3திய - ேசாபனேம 
  
 க:த� <ைணவனான காி5க நாத� எM% 
 வி:ைத மி�:த அ*� ேமைல விநாயகM,� - ேசாபனேம 
  
 க�சM% மா) அறியா ந���ட நாதM,� 



 காரண� ல,�மி நாரண�� நி3திய - ேசாபனேம 
 
 வாMலாவிய சிரகிாியி) ேம#% வ�ளி 
 ெதவியாைன மணாளM,� நி3திய - ேசாபனேம 
  
 வ�ண� பைடOD% அ�ண மா�,�மிக 
 வாச% உலா#% ராசா,க� அ"யM,� - ேசாபனேம 
  
 அரனிட% நடமி� ஆயிெபா� காளி,� 
 க*ைண மி�% கைல வாணி,�ேம நி3திய - ேசாபனேம 
 
 தி*வள� மா�பM,�8 ெச)வ, �ேபரM,� 
 அ*ைம� ெபாியணமா) அ*�ெபாி யணM,� நி3திய - ேசாபனேம      123 
 
வாழிவாழிவாழிவாழி    
 தி*மா< கைலவாணி ேதவி வாழி 
         சிவச*வ (�க� தி*� பாத% வாழி 
 அ*மைறக� வாழிபா டக3தா" வாழி 
         அகிலமதி) மMநீதி அரச� வாழி 
 க*ைணெபA% ெவ�ேளாைட நக*% வாழி 
         கவிஞ�க� 	க-பயிர �ல5% வாழி 
 ெப*ைம ெபA% ெபாிய�ண� தைழ3< ெம"�பா" 
         ெப*கி எ�A% நீ[ழி வாழி தாேன!!!          124 
 
பாடகவ'� 0ைணபாடகவ'� 0ைணபாடகவ'� 0ைணபாடகவ'� 0ைண    
------------------- 
 


