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தி.

.ேம

திமா மணிமாபி 0ைறகிற
ய%வ2ண ெந3மாய)

கெப4ற கைலமா மைறநாவி 0ைறகிற
ேத5 மலறிய

காேம

க4பக- ெபா)லகி 0ைறகிற

காவல) 6னிேவாக57
கதி0ைற விேதவ% ெச87 9ணாலய+
களி4றிமல ரபணி9வா:

ேதேம

ெகாைற ெச;:ேத <ளி+9

தியாக- பிராேவணியா=
ெச7ெகா2ட% க23க2 3ள7 களி+9ெமா
ெதவமட மயிைலயயா

பாேம

மாதிாி ைவ9கிளி ைய-லவ
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1. கா ப வ .

தி மா!.
மா!.
நீ.த ெச+க சடாம9ட ேம%ைவத
நிலவிைன+ க23மல
ெநயவிழி 84பல மண:த6க மதியிெனா3
நிமல விழிதி7க5=

@.த ெவவிைன மிதவிழி யிரவி8=
@:6 னிறளவளா
னெவழி% ெகா23தி ெவா4றிமா நகாி0ைற
*:தாிைய யினிகா+க

சீ.த மைறய2ண மணிநா வக7ெகா2ட
ேதவில ேவாாிடெமலா=
ெச<விைள யாடவய Aராிட ெம%லா=
சிற:விைள யாடவிசைய

தா.த மம மலமா 6லெகலா=
சா:விைள யாட6;:
த2கட 0ற7கி8 6யிெதாைக யளி+9ெமா
ச+கர ெச7ைக6கிேல.
________________________________

பரமசிவ.
பரமசிவ.
அமைற+ 96யரம ர+9மய னாிதம+9
மறியாதெபா4 றா"3ைண,
யைற86- ெபா;மற0 9வி; மலபறி
தணிெசவாக2 64கா"8,
மமரக4பக 6மணிநிதி+ 9ல6மமி ம4ைறய
A*ைக- .தனி
லவ- ைடய ைட தைல+கலைன யகிலம"
ட ணவா தரசாதி8

(1)
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மிநில தவைரநிைற *க+கடB னிைடவிதித
மைறவாயி மி+காதி3,
மிணிற+ கடB)யிர ைன6ள மிைனய 4ற
விடமாதர "8,
மினிைமமி+க மதின% பதிதசைட யிைடயழ4
கணரமா ைலைய@"8,
மிமயந4கயிைல ெயழி%ெகா ெளா4றிெயன ெவனள
ைறதியா கைர-ேபா4<,

மமல+ 9ழ0ெமாளி Cத4சிைல8 மதவிழி+
கய0Dசைல தாதிய,
வ9ைழ ெசவி86< வனிதில6 மல6+
கித;நா சியி4E+கிய,
மணி9யி4 றணி8 வள க;தணி8

வாிய

தணி8 வா% வைள+,"ட6 ,
வனசெமாத கரதல664 பலெம மணிவிர4
ெசறி8ேமா திரதீ"ட6 ,

விெத3 தைனயெவ; ெத;திெனா3 மி9விைர+
கலைவயா 3றசாதிய,
மிளி6ைல தரளவட6 மி"ைடயி விர ெபா4
கைல8மாட கதா+கிய,
விைலயிட4 காியபாி ர-பத6

விழிகளி-ப

ெவதிேரெவளி ேதா4றிய
விமல த மிையவ ைட+ெகாைய விைட8யத
(2)

க மாாிைய+ கா+கேவ.
________________________________

விநாயக.
விநாயக.

ேதவ ர:7 கைலமதிைய ெதவி"டா த:த விைடவகி:த,
ெசFவா+ கைடயி ெனாபிளைவ ேசேதா பிள

பிதேபா

5

Dவ விைழ8

ெப7கைண 6கேதா ம- ெமாம-

6ளாி+ கர மழெகறி+9 6+க" களி4றி னடணிவா7
காவ% ாி8 ெநேயாைன+ கமல தவிசி 6திேயாைன+
கா: நி<

பைழேயாைன+ காத4 9ழவி ெயனவள+9

பாவ மகற பராபைரைய- ப2ண
பர

பைணத வளாைள-

பம ரதாைள- பற பி மகைள- ர+கேவ.

(3)

_____________________

"பிரமணிய.
"பிரமணிய.
சில  சத7ைக கலகெலன ெதவி% விைளயா" டயாிளைம
ெசFவி கட+96ன: ேதவேசனா பதியா சய@ர
9ல ப4 பல = சிலதினதி4 ெகா< 9வி வி2Gலக7
9ேய4 றியப னி தட:ேதா" 9மர- ெபமா சர2பணிவா
நல ப% 0யி+9 மினிதள நளிமா Bமய தட=சில பி
ந<நீ- ப* ெபா4 *ைன.த நளின மலேச+ ைகயிB:த
வல  மணிH ரெச;:தா ளன- ெபைடைய ெயழி%ெகாழி+9
மாதி ாிவா திாிர*: தரவா ரண7ைக- ர+கேவ.

(4)

____________________

பிரம.
பிரம.
ஒகா4 கமல தட7க2ண ):தி+கமல திைட- பிற:த
ாிைம யா)ம4 ெறாகா 0வண 6யேதா றைனவி;7கி
யகா விைழவி னீெற3த வா2ைம யா)

பிதாமகென

றகில6; ெம3 ேத மன+ ெகாேயா னனிர+க
6கா ாிதழி சைடெமௗB 6த%வ+ கைன யாமகளா
Dதா ளாகியிைள யாளா 6ய79 மைனயா 6;ல9
ெபகா தரவி)யி தளி- பிறழா ெதவ+ கனிையெய
பிைழ8: ெதாைல-ப வாதிநக ேபணிவா *:தாி தைனேய.
_____________________________

இ$திர.
இ$திர.
மட%வி2 டவி:த ந<வாச மல+க4 பக6 மிநிதி8
மாச4 <யசி: தாமணி8

வ4றா ெசத4 *ரபி8நி

(5)
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றிடவி2 டவி: விழெவவ+9 மிர-ப தளி-ப+ கைடவிழியா
ேலவி ர+க7 காவ%ாி ேய:த4 கட

ணனிர+க,

ட%வி2 டவி:த சீரயா+ 9ய:த A3: தவாதி
ேயாைர ெபா5 ெம-ெபா5 6லேகா தம+9 ெமளிதவி

யட%வி2 டவி:த ெந3=@ல தமலனயி% A4றி-ப
வல: வ9ள A4றி+9 மாதிாி*: தாிதைனேய.

(6)

________________________________

தி மக.
மக.
பைச- ெபமா வளேமனி- பவள- ெபமா 5லகள:த,
பாத- ெபமா பா பைணயி4 ப3+9

ெபமா5 யிரளி+9,

மிைச- ெபமா2 மணிமா மிதவி2 டல:த தாமைர8,
ெம= ெச%வ தவாிட6 மி:விைள யா"டய மட:ைத,

யச- பிறவி+ கட%கட:த வயா ள தனிமல,
மாிய ேயாக- ெப: தவேதா ராறாதார திமல=,

ெசைச திநீ4 ெறாளிேமனி தியாக- ெபமா 5டெனா4றி,
ெதவ நக

விைளயா3= சில பி மகைள- ர+கேவ.

_________________________________

கைலமக.
கைலமக.
ெவைள மயமா கியசா விதா4 9ணேதா தம+கறி,
ேமவா ஞான: தைனவள+9

வியனா கைல+9

ெதவதமா,

ெதாைள யக4< ெமாதா)= *டெவ2 ணிறமா ெவ2கமல
ெதா%ைல மைனயி4 9ெகா5

Lவி சிைறேயா திமமா,

(7)

7

வைள ம"3 மிெசவியி மணி-.7 9ைழயி ெவ2ணில
வதன நில

Cதனில

,

வ4றா+ கைண நைகநில 7,

கிைள வளைக வைளநில 7 ெக;வி யகிலா2 ட6 விள+க+,
கீதி நில

ெமா4றிநக கிளபா- பதிைய- ர+கேவ.

(8)

_____________________________

சதமாதக.
சதமாதக.
ேவ<.
Lயமைற ேய"ைட யாக தாிதவ @விசய
நா3பினாக+ கரதின,
ேதாைகமயி ேலறிைவ ேவைல- பிதவ
ேசாதிவள பாணியி ேலாச+ கரதின,

ேபயி6 ேகறிய @ல ெதா+ைகய
ேபர*ர மா; நீெபா4 கல-ைபய,
M3மைல யா2ைமைய Aவ சிரதின
ேப*ெம; மாதக டாைள- பழி*

மாய6த ேலா6ன ேமாB" டர4ற0
வாமி நீவிக ேள+ கிைளதனி
வா த வாெமன ேவாதி+ கல+கிய
மாகடB மீெத; மாலதி ன4*ைவ,

ஆ8மைற நாவின ளாவி ெதாிதபி
னானவைட யாளம தாக+ களதி3,
மாகைண நாயக பாக ெதாதிைய
ஆதிநக ேமவிய மாைத- ர+கேவ.
________________________________

பலேதவக.
பலேதவக.

(9)
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(ச:த வித .)

A*மண மி+கமத வாசமல ெமாதெதாைட
ேமவியற 0+ெகா நீ5மள கதிைய,
ேமவினி வ-பவள வானவி% பச-பமத
ேவழவி Bற-ப+9 லாவிய9 ளதிைய,
ேவைலவிட மத)ண வாரமிதி ன4பயவி
ராவவதி )4<* லா நய னதிைய,
A<மக ர+9ைழயி னமணி 6தவிய
Nசைலய <தி"ட வாெசவிவ ன-பிைய,
வாசவனி தி-பணில மாசற

யித9

மாமணியி D+9தி நாசிைக டதிைய,
வாாிசம லதைலயி னாரநிர% ைவதைனய
வாணைக6 கி+9 லாவியெவ யி4றிைய,
வா*கிவ ைளமைல வாாிதிக ல+கெவ;
வானமிதி னி-ப- பரா மத ரதிைய,
வானவ நிதி-பம மாரமி 9தெதன
வான ெகாழிதி"ட சீதள6 கதிைய
Oசனி ைக+கமல ேநசெமா3 க"3வட
ேமலணி திதி ழாவிய க;திைய,
ேயதில ெமன-பசிய ேவவைர யிடெதாழிய
Aைகவைன 6த தழால< யதிைய,
ேயமகட கெதாடக2 ேமாதிரம ணிசாிக
ேள6ற ெவ3தி"ட .நிக கரதிைய,
ேயசி%கல ைவ-;9 .சிெய; திதரள
நீ3கன க-பணிக .ணி தனதிைய
யாைசவள மதமத யாைனவள மதகேமா
டாடரெவா ழிச மாகத டதிைய
யாடக மிைழதவாி Hரம தத*பாி
யாக6 மைண+க Pெல) மசிைய,
யாதிநக 4றய ேமாகவிைன 64<மற
வார ெகாழிதி"ட ேமய ெளாதிைய,
யாதவ திரக ேசவ* மவக

9

ளானவிவ 6-ப Dவக ர+கேவ.
* பாியக

(10)

எப பாியாகெமன நீ23 நிற.

காப வ &'றி').
&'றி').
_________________________
2. ெச+கீைரப வ .

வா4ற ெவ2ைர மணி-ணாி ேமகைல
ம793 ேதா7க6ைலேம,
மணி+க சணி:தவி நிதில வட .23
ைவ9வி மாதைலயி

ேந4 றி-ப+ 9றிதவ ளி=*தி
ெயதெவா தீ+ைகெசதா7,
கிைக8 நிலதி4 பதிெதா 6ழ:தா
ளிதிெயழி% ெகா-ளி-ப-,

ேப4ற ம4ெறா 6ழ:தா ணிமிபிற7ெகாளிய ரதவ8 ,
ெப6க மலேம னிமிலக மிபெப+கா4றி ென<மாட

சீெரா4றி மாநக ாி:தவ

ைடய ைம

ெச7கீைர யாயேள,
ேதவ+9 Dவ+9 மியாவ+9 ெமா6த%வி
ெச7கீைர யாயேள.
_____________________________________

ெபாவ4ற சீற யணி:தமணி Hர
ெபான= சத7ைகத2ைட,
ெபா4ெறாட ெச; பா டக7களிைவ ெம%லல பிநி றைசயவிைடயி,

(11)
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ம 4ற ேமகைல மணி+காக ளைசயெம
மல+ைகவைள ேதாள7கத,
மாபிெலாளி நிதிலவ ட7களைச ய+கா
வா:9ைழ ேயா3மைசய+,

9 4ற வாGத4 *"யைச யெச9
ெகா2ைடமல மாைலயைசய+,
ேகாமள திேமனி 64<மைச ய+கைண
ெகா"3நி வதனமைசய,

திெவா4றி மாநக ாி:தவ

ைடய ைம

ெச7கீைர யாயேள,
ேதவ+9 Dவ+9 மியாவ+9 ெமா6த%வி
(12)

ெச7கீைர யாயேள.
____________________________________

மிெனாத C2ணிைட- ெபா4ெறா ேத79ழ
ேமைனெய) மாப2ைட
ெமதவ வா-பநி றிேமனி ெதா"3விைர
நீரா" Oரெமாதி-

ெபாெனாத ேதம4 பேயாதர ெதா;9பா%
.796த மலைரெவற
ெபாழிகதி- பவளவா Q"- ெபாலகல
ெபா4ப திதியழ9

மன தட7க2ணி ன=சன: தீ"மதி
வாGத4 ெபா"3மி"3
மாப தைணவா 6தா ைவதாட
ம%9ம ,:வள:

ெதெனா4றி மாநக ாி:தவ

ைடய ைம

11

ெச7கீைர யாயேள
ேதவ+9 Dவ+9 மியாவ+9 ெமா6த%வி
(13)

ெச7கீைர யாயேள.
________________________________

வ:த தவ7களா லா4<பல ேவவியா
மாச4ற ேயாக7களா
ம4<6ள ெசய%களா ெலாறா) மறியாத
வாைம8 வானெபாணீ

ெபா:த தைர+கG< பாைவயி )யி+ெகலா
ைர6;த க4றவளா4
.2டதி ேமனிைய த7கவ வ7கேபா4
:திெச8 மடவாகைள

யி:த வாவினல ெத 6வ C மதி
ெனனதைலயி னாமறிதா7
கிலெகழி% ெகாழி+96; மதி6க நிமி:தைசய
விளநிலா நைக6கி-ப

தி:ெதா4றி மாநக ாி:தவ

ைடய ைம

ெச7கீைர யாயேள
ேதவ+9 Dவ+9 மியாவ+9 ெமா6த%வி
ெச7கீைர யாயேள.
_____________________________________

ெபாறிைவத மணிமாபி ெனேயா) மெவா;9
.வைணயி னா6கவ)
ெபா)லகி னர*ாி யி:திர) மாதிரலேவா

வானவக5

மவ4ற கடகி

டகி னரக5

மாதவ ாிரா+கதக5
ம%9வி= ைசயக5= சிதசா தியக5

(14)
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ம4<6ள வைனேவாக5

ெவறி4ற ெபாமலக Rெதாழ வவ+க
விழி+கைட வழ79மா<
ெம%லவி பா0: தி ம ேபாெலாளி
விாி+96க மைசயவழ9

ெசறிெயா4றி மாநக ாி:தவ

ைடய ைம

ெச7கீைர யாயேள
ேதவ+9 Dவ+9 மியாவ+9 ெமா6த%வி
(15)

ெச7கீைர யாயேள.
______________________________________

ேவ<.
6தி னிைசத ெமௗதிக

வா9மி D+கி னைச:தாட,

6ாிசிைல நிகCத ெலாளிவி3 *"6 <+கிென;: தாட+
கதிைக ேயா3மி ல பக மாட+ கதிரவ தயெமன+
காதணி 92டல நாறி ேதாக கல: வ2டாட+
ெகா< வி மெதாைட நிதில ேகாைவபி ைண:தாட+
ேகா4ெறா ய7கத ேமகைல Hர ேகாலமி 9:தாட
வத னிடதம ெரா4றி நக-பைர யா3க ெச7கீைர
யமைற 68ைற திாிர *:தாி யா3க ெச7கீைர.

(16)

___________________________________________

மணிமைல ெயனவ கநிற மகிடைன வகள னிைடெயதிரா,
வா வசிைல தா79னி ய+ைகயி வாிசிைல 879னிய
தணிவ< ெவ9ளி விழி+கைண ேயா3 தழ4கைண 87கடவி
தைரயவ பாதல

ரகக ளமரக சகல 6ள ெவவ

திணிவைர நிைரபல பிதிபட மி9சம ெசதவ ெனாதைலயி4
றிவபாி ரெவாB மைறெயாB 8டென; திவ நி<விநிமி:
தணிவள நடமி3 மாதி ரதவ ளா3க ெச7கீைர
யமைற 68ைற திாிர *:தாி யா3க ெச7கீைர.
_________________________________________

(17)
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ெச7கம ல ைர 8 பத ெமா< சில  மைச:தாட,
திவைர க"ய வாளர

:திக ழ+9மைச: தாட-

ெபா7ெகாளி மாபணி 6-ாி Hெலா3 .2க ளைச:தாடயவைர யிழிய வியிமணி மாBைக ெபா7கி யைச:தாட+
க7ைக யிள பிைற ெவ2டைல வி2ட க3+ைக யைச:தாட+
கவிமி9 ெமா4றி யிடயி வைக க2ணி யைச:தா3
ம7கண ப79ைற ந7ைக யைச:தினி தா3க ெச7கீைர
யமைற 68ைற திாிர *:தாி யா3க ெச7கீைர.

(18)

_______________________________________

ேவ<.
அெவன

ெவன வலெனன நிறவ மறா 3 ேபா

மவி*ட விழிமல பல

விைழ: வி:தா :ேத*

மவிய 6க6மி ெழாளிெயதி க23 வள=சா 0:ேதவ
மB9 கினெமா3 மதியி ெவ< மகி:தா வ7,ர
விநில மகின வ6 னறி: ப*:ேத ன:தாத
விணமல ெசாாிதர வதனம ைச:வ சி:ேத ப2ேபா3
திமக கைலமக வழிப3 ம பிைக ெச7ேகா ெச7கீைர
திைச6க னகைற திாிர *:தாி ெச7ேகா ெச7கீைர.

(19)

_______________________________________

அனவர த66ன தயவ ரபி விைள:L <:ேதேன
யகமல ர<வைக யி)நிைல ப2பின ர7கா 9:ேதேச
யினமல ாி3மவ ாிதய ெம;:தக  ேப த2பாேல
யிைணய< பணிாி யிய%பின சி:ைதயி :தா 0:ேதாகா
னமதி யர ட னைசய வைச:ெபா B:தா 3:தியாக
யவைர த;விய வமி9 ெகா பிவ ள:ேத < பாேக
தினகர ெனன ல கிைடவ ச7காி ெச7ேகா ெச7கீைர
திைச6க னகைற திாிர *:தாி ெச7ேகா ெச7கீைர.

ெச+கீைரப வ &'றி').
&'றி').
______________________________

(20)

14

3. தாலப வ

ணிெபா4 றக" மணியிைழத Lவி *ட 6யாக
ல79 63+க ளமா9ழா= ெசாாி. மாாி வள7கா"டபிணி64 ெறாழி:த ெபவன-பி ேபைத மடவா ாிைடவதித%
பிரச மலரா மணிமாபி4 ேபணி யி+9 ெமழி%கா"ட
மணி64 றிைழத ெந3மாட

வள:த ெந3மா 0+கா"ட

ம4றா7 ெக;: Cட79ெகா வான மள:த பத7கா"3,
மணி64 றைம:த ெவா4றிநக ரரேச தாேலா தாேலேலா,
வகில 6யித வ ைட-ெப2 ண6ேத தாேலா தாேலேலா.

(21)

____________________________________

ெகா2ட49; 7 கைலமதி8

9ளிவா க7ைக- ெப+ கா< ,

9ளிமா மணிெச= @"டர 7 ெகாைல. தல@ ல-பைட8
ம2+ கதி-ப மிைசயணி: வவ 6; நீ4ெறாளியி,
வய7கி ெந3மா ட6=சிற:த ம2ணி4 சிவேலா க6மாகிப2ைட மைற8 மறிவாிய பரம4 கிடமா மிதலதி4,
பயி0: தவதா லவ)வ

பாி விள79

பாிேச+9,

ம2ட ாிைர=* ெமா4றிநக ரரேச தாேலா தாேலேலா,
வகில 6யித வ ைட-ெப2 ண6ேத தாேலா தாேலேலா. (22)
_______________________________________

ச:த மைறயி 6ழ+கா)= சகல கைலயி வழ+கா) ,
தய79 காய திாியா): த2டா ேதா  ெமாியா)
ப:தம<+9: திமைறேயா ப23 பர=ேசா திையவண79 ,
பம+ கட

ளி<பல பபவ ெம3- பரெவாளிைய,

சி:ைத மகி: தாிசி+9= ெசதி கா"ட வாகன6 ,
திக: பலவா ய3தேபா4 சிைறேயா திம7க பலபயி0
ம:த2 வய%@ ெழா4றிநக ரரேச தாேலா தாேலேலா,
வகில 6யித வ ைட-ெப2 ண6ேத தாேலா தாேலேலா.
______________________________________

(23)
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தித சிவேலா க-ெபமா ேறவ ெபமா வழ79மணி,
தியாக- ெபமா ென;தறி8= ெச%வ- ெபமா றிகபம
நித- ெபமா மதிேதா< ெந3A திகளிென ;:தளி,
நிகாி% கா"சி ெகா3தBனா ென3: தாைழ8 நிமல6
வத ம<+9 6திரைர வழ7கி யா79 வளேரா3,
மணி+க2 D<: தீ ன0 ம

ப*7கா பலேதா4<,

மத ம5 ெமா4றிநக ரரேச தாேலா தாேலேலா,
வகில 6யித வ ைட-ெப2 ண6ேத தாேலா தாேலேலா.

(24)

___________________________________

ேவைல+ கடB4 ன%பகி வி2ணி4 பர 7 க6கிைல,
ேவத விதியினவி ெசாாி8

ேவவி+ கள வி;-ைகைய,

மாைல+ 9ழெம மடமாத மாட நிைலக ெடா<ம3,
மணிெச *7ைக திற:வி3

வாச7 கம;7 ெகா; ைகைய,

ேசாைல+ க9 ெச;7கன4 *ைவசா ற3தீ

ைகத)"

3ன வட+கி மதியிரவி ேசாதி மைற ற+கம<,
மாைல+ கள=@ ெழா4றிநக ரரேச தாேலா தாேலேலா,
வகில 6யித வ ைட-ெப2 ண6ேத தாேலா தாேலேலா.

(25)

_______________________________

மைறக2 மணிெச காலாக வளம2 ணாதி வெவ"3 ,
வ9த ச"ட மைவயாக வதிய- ப3த தாகமமா,
நிைற8 மிர23 ஞான6ேம நீ+கி% வடமா ாியெமன,
நில  தரதி4 ேகாதைமத நிகாி மணிெதா" Bனிவ:,
9ைறவி% பரமா கியமைனயி4 ேகாதி லயாெர )=*4ற7,
9;மி+ களி-ப தாலா"37 9ழ:தா யேய: தவ-ேபேற,
யைறத2 கட%@ ெழா4றிநக ரரேச தாேலா தாேலேலா,
வகில 6யித வ ைட-ெப2 ண6ேத தாேலா தாேலேலா.

(26)
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_____________________________________

ப*  ல<9

ெவ23 ைப- பனிெம மல

ெபானிதழி-,

ைப:ேத ெறாைட8= ெச=சைடயி4 பயி0: தியாக தி வி
வி* பி ென;மி: திரவி%B விரவி- வன ெம)மைனயி,
மிடலா ணவ  திரதிைச வி3த கரண வடதி"ட,
த* பி னிைழத

ட4ெறா"4 சாவி யிரா7 9ழவிகைள,

த2டா தினி தாலா"3
ன* 

தாேய யிமய மகேளேத,

ெபாழி%@ ெழா4றிநக ரரேச தாேலா தாேலேலா,

வகில 6யித வ ைட-ெப2 ண6ேத தாேலா தாேலேலா

(27)

_______________________________

சாிைய கிாிைய யிய4<ந கடத மிதய ெதா"B) ,
த2டா ேயாக தவராறா தார மல-.: ெதா"B) ,
விாி8 மறிைவ யறி:தவக ெவளிேய யகேம ெய) விக4ப ,
விரவா *த ெதா"B) *ேமவி தினி தாலா"3
6ாிய மகேள யா7களி3 ெமாளிமா மணி-ெபா4 ெறா"B),
6வ: விைளயா" டயகிளிேய 8வண 6யேதா சேகாதாிேய
யாிய ெபாேச ெரா4றிநக ரரேச தாேலா தாேலேலா,
வகில 6யித வ ைட-ெப2 ண6ேத தாேலா தாேலேலா

* ேம விெதப, ேமவிெதன விகாரமா நிற.
_________________________

ேவ)
அயெனன வாிெயன வரெனன நிறவ தாேய தியாேகச,
ரகமகி மணமக ெளனவவ ப2பறி மாேத ேதேதெய,
றியவாி னாியிைச 6ரமல ம7ைகய வாேவ தாவாக,
ெளைவெயைவ விைழவன வைவயைவ த:த பாவா Lவாயா
கய6னி ெயனெவா மகைனவ ழ7கிய காேவ ேயாவாத,

(28)

17

கைலமைற 6தBய ப)வ மல:ெத; ேதேன வானாட,
சயசய சயெவன வழிப3 ம பிைக தாேலா தாேலேலா,
ச6க னகைற திாிர *:தாி தாேலா தாேலேலா.

(29)

______________________________

மரகத மயிBன )ண6ைல த:தவ டாேலா தாேலேலா,
வளக

ணியGண வமிக ற:தவ டாேலா தாேலேலா,

காிணியி )ாிாி கைணய ப7கின டாேலா தாேலேலா,
கய6க வரெவா பியிவி ைழ:தவ டாேலா தாேலேலா,
விரணிய சைபயின நடன6 வ:தவ டாேலா தாேலேலா
ெவழிமி9 பமந னடன6 வ:தவ டாேலா தாேலேலா,
தரணி8 மெபற தைரயிவ ள:தவ டாேலா தாேல,
ச6க னகைற திாிர *:தாி தாேலா தாேலேலா.

தாலப வ &'றி').
&'றி').
____________________________
4. சபாணிப வ .

ெத2ைர *"3

பனி-ெப

பா4கட%

சில ந" டா *4றி
ேதவெரா3 தானவக ைட:தெகா3 விடம<
சீறி+ ெகாதிவர0

ெவ2டைல ைன:ததி யாக- பிரானதைன
ெவகனி வாம3-ப
விள79பகி ர2ட6 ெமா37கா தைடெச
ெமமல ெச7ைககளா4

ெகா2ட%ெபாழி த23ளியி ேனா3*ைவ ம23ப2
ெகா23மின வ23கி2ட+
9<மல 6<+கிதக வி23ெபாழி C23ளி+
ேகா4ேற) மிைடயறாத
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த2டைல 83ததி ெவா4றிநக ைறய ைம
ச-பாணி ெகா"யேள
தடவைர *9மாாி வ ைட+ க மாாி
ச-பாணி ெகா"யேள

(31)

_______________________________

வழ79பல

யிக5+ 9யிராகி யறி க

வள-பேத யறிெவளியி,
ம%9பல ெபாெளலா7 கா"ட0: த பிரா
மணி8வி ெனாளியாெமன-

பழ7கG< மடேவா ெம2ணிெயளி யபாி:தி விைளயா"னா
பாிதிமதி தழ%க57 9டாக ெவ7கG
பாயி பர:Dட

6ழ7கழ )த4கெணதி மலரமல ாிைணவிழிக2
D3நி ெச7ைகமலரா
6தநிைற விம நித0 ெந3:திைர
6க:ைற ேதா<6ல

தழ79கட% @:ததி ெவா4றிநக ைறய ைம
ச-பாணி ெகா"யேள
தடவைர *9மாாி வ ைட+ க மாாி
ச-பாணி ெகா"யேள.
_____________________________

வி2ணவ பைட+கல ெத<ெழா  பினா
ேமவின ரள:மைலைய
வி%ெலன வைளநைக நகநயன மகளா
மி+கபைக சாமம

ெம2ணாிய ெபவBய ேபா)மி9 மபின+

(32)
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ெக2ைமயி) ெமைமயா)
மிைறவதி வக23 மடேவா 6ய6
ென;:தக

பாநதி+க"

2ணிய ெப7க4பி னபி4 றழீஇயமல
திேமனி9ைழ விதநி
சிைலவைள+ க7கண ெச7ைகெம றளிெகா23
ேச2ெடாட நிவ:தசீதி

த2டைல 83ததி ெவா4றிநக ைறய ைம
ச-பாணி ெகா"யேள,
தடவைர *9மாாி வ ைட+ க மாாி
ச-பாணி ெகா"யேள.

(33)

______________________________

அவிவள கயிைல சில ப) ெந3:தவ
மக4றியி ப:திைள-ப
வாிபிரம ாி:திர 6தலான ேதவம4
றைனேவா ெம2ணி0யி

மவ0< ததம யிைணயி ேனா3
வதி:திப வாாிபய
வாேனா79 மிமய தட7கிாி- ரவல
மகி:தினி வா+9நீேரா

ெடாவிழி Cத4க" பைடதவ சிவபிரா
)வ:த ெச7ைகேய4ப
யவற

ய:த *ர:யி ரளி+9பி

ெனா2ெடா ெச7ைககளா4

தமகி சிற:ததி ெவா4றிநக ைறய ைம
ச-பாணி ெகா" யேள
தடவைர *9மாாி வ ைட+ க மாாி
ச-பாணி ெகா"யேள.

(34)
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____________________________

வ2டா3 மலரவ ெவ2ைர- பா4கட
மல+க2 ப3+9ெநேயா
மத+க0ழி L79மயி ராவத+ 9ாிசிென3
வானாட 6தேலாகைள-

ப2டாவி ேயா3

விராெவளி ேதா4றா

பாழிவள AாியCக
ப2டா*ர-ெப

பதக)யி சி:தி-

ப*7கைழ சிைலவைள

வி2டா ம ய= @தெமா டேசாக ெவ2
6%ைலமல நீலெம)
விசிக: ெதா3திப ெவள

ெப+9நி

ெமமல ெச7ைககளா4

த2டா வள7ெகா ெவா4றிநக ைறய ைம
ச-பாணி ெகா"யேள
தடவைர *9மாாி வ ைட+ க மாாி
ச-பாணி ெகா"யேள.

(35)

___________________________
ேவ<.
அ7கண தி7க2 6ச லதம ரதைன க7ைக8ம4
றவகயி ைல+கிாி வளபல க7ைக8 ம:தர க7ைகக5
7க 6+கன கசிைல 6தBய ெதா%கிாி க7ைகக5=
*ரெதா; திாிபத ைக8ெம; ெபாைன ைற8ேமா காவிாி8
ெம79ள க7ைக8 மாயி ெசதி3 ெமதைன பாவ6நீ
திகபர 6தி யளித2 ேமைம யிண+9நி ன7ைகெகா3
ெகா79ய ெபாழி%ெசறி ெயா4றி நக-பைர ெகா"3க ச-பாணி
9ைலயி னிைலெப< திாிர *:தாி ெகா"3க ச-பாணி.
________________________________

ெச:தமி த: ெந3:திைர ேவைல சில ெபா டட+கிநில=

(36)
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ெசFவ னி<திய 6னிசிவ 6ணர திைச6க சிைறெயத
ெவ:திற ல ண னி3=சிைற நி<

வி* பின ெரளிதகல,

ேமத9 6னிவர ராதிய ேரதி வி;த9 வரேமவ
வ:த க:தத

மா<

:தனி வவ ெமனெச

ம%கிய கைணயி ேமைம யைன வழ79நி ெச7ைகெகா3
ெகா:தண

ெபாழி ெலா4றி நக-பைர ெகா"3க ச-பாணி

9ைலயி னிைலெப< திாிர *:தாி ெகா"3க ச-பாணி.

(37)

______________________________

அைரயக ளவரவ ள விைழ

றெவதி ரவிமணி ெபாெகா"ட

வமரக வரம ெளன6ன மிைடபவ ரவிமல மைழெகா"ட
தைரவள ரயவ ெதா;ெதழி னடெமா3 த9கர மலெகா"ட
சரணைட பவள மியவைக ெயா3ெமாB தைழத பைறெகா"ட
ைரதக நடமி3 மிைறவ மனமகி ெவா3மிள நைகெகா"ட
ல9< பல யி க5மகி ெப<நின ெதாளிவிழி யெகா"ட+
9ைரகட லளவிய ெவா4றி நக-பைர ெகா"3க ச-பாணி
9ைலயி னிைலெப< திாிர *:தாி ெகா"3க ச-பாணி.

(38)

______________________________________

ேவ<
மலமக கைலமக 5ளநிைற ேபாத வனைற ெசா4.ைவ
மலரவ னாியர னிவெதாழி லாதி வள+9 மணி-பாைவ
அலெசாாி தமகி விாிந< நீழ B+9 மயி4ேறாைக
அரவிள மதியணி யிைறயவ தியாக ாிட நிதிசாைக
யிலெகழி லநிைன யலள ேமவி யி"க வி4ேசாதி
யிரெவா3 பகனிைன பவமன நீல மிாி+9 ம"ேசாதி
9லவிய வயனக ரமைல பராபைர ெகா"3க ச-பாணி
ெகாயிைட பிநைட வ ைட நாயகி ெகா"3க ச-பாணி.
___________________________________

படவர வைணமிைச விழியி னாரண 6"ய வ"காக
பலயி Gெமா திகிாிெகா பாணிய ெரா"ய ேதளி
உடன6 ணவைள கட%கைட காரண க"3ள வ+ேகாைத
ஒளிமணி திமக2 மவிய மாபின 6-ர 64றாேரா

(39)
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டடைலெச திடவர வி3கைண யானவ ர-பர மறகாவ
மலதர வழகிய மைனவி8 மானவ "டைர ய"ேட6
9டநட மி3ெமா வரத சேகாதாி ெகா"3க ச-பாணி
ெகாயிைட பிநைட வ ைட நாயகி ெகா"3க ச-பாணி.

(40)

சபாணிப வ &'றி')
______________________________
5. &தப வ .

ெகா2ட09 6த6 ேவயி)9 6த67
ேகால- ப* .கத7
ெகா"3மிள 6த67 கன09 6த67
9ளிெச:ெந 096த6

ம23மத மா%காி+ ேகா"விைள 6த6
மாதகள விைள6த6
வறைல+ ெகா+கிவிைள 6த6: தாமைர
மல+க2விைள 6த6 வைள

த2டரள 6த6

மி-பி8மி 6த6:

த+கவி 6த6ெமலா=
சமமிறி விைலெசய- ப"3நா ேணா3ைர
த2டா தா7கெவ<

ெதா23ெகா2 ட5நைக 6தநிைர ைவதநி
ெதா2ைடவா 6தமேள
*ரபர

மாதிநக ம *: தரவ%B

ெதா2ைடவா 6தமேள.
____________________________________

ெபா7கிய ெப ன ென3:திைர+ கட%பி
ைரவத% ேபா4றிய ைம
ைரய4ற 6<வெலா3 ெமதிர- ெப:தவ
ேபா4றB7 ெகா2ணாெதன

(41)
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ச7க6மி நிதில: த)" கிட:தைவ
தழீஇ+ெகாண: ெததிாி<-ப,
தய7கிய வி* பிவள க7ைக8

ப4றி

தட:திைரக ேடா<ெமறிய-

ப7கய நிதிச7க நிதிக5

த 6"

ப7கி தவ7காி8
பமணி தரள7க ளவரவெகா ளதம
பானி றக4றிமகிழ

7கெவாளி ெகா"3நைக நிதில நிைரதநி
ெதா2ைடவா 6தமேள
*ரபர

மாதிநக ம *: தரவ%B

ெதா2ைடவா 6தமேள.
______________________________

ச:தெவ2 மதிய6

மத67 க7ைக8

தாமB ெவெள+9
த2ண7 க3+ைக8 ெவ2டைல8 மர :
தாித யாக-பிரா

ெச:தி மண:தெந ேயா 6த0யிெதாைக
திக:தி3 மிைள-பா<மா
ெசறி:தபல வ2ட6 மழிெத;: தா3ம
திநடன ேநா+9:ெதா<

ம:தமி% ெச;7கனக மற6த லாமிட
தா3நட ேநா+9:ெதா<
மைச:தா3 பமநட ேநா+9

ெதா<:ெதா<

ம ைமநி சி:ைதமகிவா

*:தர மி9:தவள ெவ26<வ ேறா4<நி
ெதா2ைடவா 6தமேள

(42)
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*ரபர

மாதிநக ம *: தரவ%B
(43)

ெதா2ைடவா 6தமேள.
______________________________

நல7ெகா மாப ெநேயா பி:ைதெயாி
நகா"3 மதமர,
நாமக2 மணாள): த2மக ணசியிைன
நா+ கல7கஞற-

ெபால7கல னணி:தவயி ராணிண ேகவ)
."சி6; 7க2ெபறைரய4ற 6னிவ6த ேலாக5

ைர8ற-

ேபாாி8 மதைனெவற

வல7ெகாளிைற யவன:த மாரேவ பைடெயன
வய79மல வாளிகன%
வாசிைல பிதநி ெச7ைகமல ேநா+கிமகி
,ரவ ேநா+கிேநா+கி

ல79மிள நைகDர 0ேள ய நி
ெதா2ைடவா 6தமேள,
*ரபர

மாதிநக ம *: தரவ%B

ெதா2ைடவா 6தமேள.
_______________________________

சிைற84ற ேகாகில- பறைவ8

.ைவ8=

ெசயவா- ைப7கிைள8=
சீ4ற வ*ண67 கினர6 ம ைமநி
ெச%வ தி+ேகாயிB

னைற4ற ெமமல- ைப:ண ெந37ேகா"3
நமண7 கம; வ9ள
ந2ணியிைச கவரமதி Bற= @:மணி
நாக7க காதி-ப+

(44)
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கைறய4ற க:திவ 6தேலாைக Aைண87
காம9ழ 0=ச:நிதி
கா-பவைர 8கிட- ப"டமர 6:தளி
பர-ப யி பல மகிழ

ைற64< ப2ேணா3 மிெமாழி மிழ4<நி
ெதா2ைடவா 6தமேள
*ரபர

மாதிநக மக *:தரவ%B
(45)

ெதா2ைடவா 6தமேள.
__________________________________
ேவ<.

பதி மி9:த வயா+9- பலேவ றான பணிவிைட8 ,
பம+ கட
மத மிைல:த

5லகா+9 பணி8 மளி+9
திர49 மா4<

பணியாி+9

பணி8 மேய*ர49

மைற+9 பணி8= சதாசிவ49 வ4றா+ கைண ய"டணி8
ெமாத ெதனேவ ெகா3த5 6ன திவா ைப7கிளி+9
6ைறேய4 <தலா 04றா+ேக யறி ெயம+9: தரலா9
6த நிைரத ெச7கனிவா 6த: தக 6தேம
64< ெமைமயா ெளா4றிநக 6ேத 6த: தகேவ.

(46)

_____________________________________

வி%ைல வைள+97 ெகா3 வ மிேன ரைனய தாதியநி
விள79 நைகேயா ெடதிவெதன ேவாி தளவ 6ைகபிணிதி"
ெடா%ைல 8ைடவ ெதன6ன <தா தி2ட 9ழ4ெசகி
ெயாளிமி+ 9ைட: 65ைடயா

ரத திதைன யைலெமன

ந%ல தரள7 ேகாரதி னா4ற தகேவ ெயன ள
நய:த கைண- ெபமகிசி நைகயா லவக2 6கமல
6%ைல நிகத ெச7கனிவா 6த: தக 6தேம
64< ெமைமயா ெளா4றிநக 6ேத 6த: தகேவ.
___________________________________

தி: மாைல யிைட+க  சிைதய- பா9 ேதளி-ப

(47)
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ெசய கனிக ளிைன:தழிய தீ பா ென-பி4 @32ண
வ:தி ெய3த கடலமித

வாேனா சிைறயி4 றளெவத

வய79 நின வாெலயி4றி% வ4றா L<= *ைவய6த
ம: 6<தி 9றிதேற யகில வன7 க5நீர
வட:த விடைத தியாேகச ர< பகி னாரன:த
6: நிைரத ெச7கனிவா 6த: தக 6தேம
64< ெமைமயா ெளா4றிதக 6ேத 6த தகேவ

(48)

__________________________________

ேவ<.
வ;வ< 6;ட மயித; விய6னி
ம"39 ெபா4கமல
மலரைண விரவிய

யாிய பிரம

மணத மலளவ

வி;மிய ெதாடைலக 5ரமணி ெநயவ
ன"3 நைற-பம
விரவிய விமட மகளிக விைட6க
64ற 6த49ரவ

ப;த< மிவபல விழிெயதி பமந
ன"ட மளித5
பாிர வயின பாிெவா3 ெமா6ைற
பதின 6தமிட

6;ல க6ம வ ைட 8ைமயவ2
6தமளி தேள
6ைறநிைற ெபாைற8ைற மைறயவ னகமயி
6த மளிதேள.
____________________________________

கட ள ாிடெகட ெவாகாி 6கைன8
யிதம ட-பிேய
கதிமணி ெவயி%விாி யிமவைர ந3வ2
6ைளத மல+ெகாேய

(49)
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யிடரகி ல6 விட வயி%ெகா5 6ைக
ெய3 வளதவேள
யிைறயவ ரெளாழி சி<விதி ாி8
மகைத யி<தவேள
வமைற 9ைல8 வ3வ< மயம
ன மி-பவேள
வடவைர 9ைழய6 ெனயில3 ெமாவாி
டதம சி4பைரேய
68ைட யவபணி வ ைட 8ைமயவ2
6த மளிதேள
6ைறநிைற ெபாைற8ைற மைறயவ னகமயி
(50)

6தமளி தேள.

&தப வ &'றி').
&'றி').
_____________________________________
6. வாராைனப வ .

நிதிய நிராமய நிரால ப நி+9ண
நிராதார நிவசனமா
நீய பரான:த ேரா39ணி 9ண6மா
நிற பராபைர8நீ

சதிெய) 6த0நீ வி:ெவ) ம5நீ
தய7கிய மேனாமனி8நீ
த7கிய மேகைச8

நீ8ைம8 நீமல

தாமைரயி மடமாநீ

ெயதிைச8 ேமகைல மாநீ ெய<மைற
யி)6ைற யி3வத%லா
Bனப ெய<ன தைமைய யறி:தில
ெதம+9ள மிர7கியவா

யதனம ெரா4றிநக வ:தைமயி ):ேள
மகிலகா ரணிவகேவ
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யமைலய: தாிேயக விமைலம: திரTபி
யமல*: தாிவகேவ.

(51)

__________________________________

6 மல மததி)

மிவிைன ெதாடாி)

Dயவ ப+9வெம)
ெமாயி" க:தி): த)வாதி நாெகன
ெமாழி:தி37 காவலாி)

ம மாி னி+கிற பலவைக 8யி+காி
வழாம4 பிணிதட+கி
வாA ெட) ெபாிய ெவளிQ3 ைக-பமணி
வாகயி< ம79ச6நீ

ெச மல+ ைகதல7 ெகா23மைற யறியாத
சீற நில:ேதாதர
தியாக- பிரானி: தமரெதாழ நடமி3:
திெவா4றி Qவதலா

ல ைம8 மி ைம8 6 ைம8 ேப<ேள
ம ைமமா தாிவகேவ
யமைலய: தாிேயக விமைலம: திரTபி
யமல*: தாிவகேவ.
______________________________

இெள) மாணவ மல+கட ல;:தியறி
ெவபதG வள மிறி
யிட4 றி:தவ ேய7கைள- ேபாிப
ெவறிதிைர+ கடல;த

மெள) மமா< பைரயாகி 6ெப7க2
மா"3வ: தைனயவலா
ம4ெற7க ைமைய யறி:ெவளி யி)ந%ல
வ ெகா2 ைறவேத+

(52)
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9ெள) மதிய6= ேசட) 6ர2ெகா2
3ட4றவவ த7களிைட8
ெறாள *ர:த யாக- பிரானம
ெமா4றிமா நகாியி) வ:

தெள) மாறவனி டதினி லம:த5
மாதிகா ரணிவகேவ
யமைலய: தாிேயக விமைலம: திரTபி
யமல*: தாிவகேவ.

(53)

_____________________________

ச7கர சதாசிவ தயாநிதி சதான:த
சேவச சதசித,
ச த4 பர6 தம6த 0பகார
ந%கி8= சா6யிக

ெள79நிைற பவபத திையயா த)வா
யிைய:க ம7களீ"
ெய2ப நா9H றாயிர ெம) பவ
ெம%லா ெம3ழித

7கவறி யாைமைய ெயாழிதாள வளினா4
Eயதல ேமா3தீத
ெதா+கெவழி Dதி8 ெமா4றிமா நகாி%வ
*:தர தியாகெர)மF

வ7கண ெப:தைலவ த ெமானி தாய
ளளி+9ம மைனவகேவ
யமைலய: தாிேயக விமைலம: திரTபி
யமல*: தாிவகேவ.
_______________________________________

Lயபைர ெயனநிற வ ைமநீ யாதியா

(54)
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ைத8மர னிைசயாகி
*டகிற ஞானமா+ கிாிையயா யவமா
ெதா+கவ

வமாகி

ேய8ம 5வமா யிலயெமா3 ேபாகமதி
காரமா யிபமாகி
யிய4<ைம: ெதாழி0+9

விதாகி 8டலாதி

யிைசவித பல யி+9

ேமயமல 64<: மித5 மா< ப
வி2ண வதிக4பக
ெமய கிைடதிட வ3மல வ9ளமா
விள79ெமழி ெலா4றிநகவ:

தா8ம யாள தUற நிறதா
ரறிவம7 கைலவகேவ
யமைலய: தாிேயக விமைலம: திரTபி
(55)

யமல*: தாிவகேவ.
__________________________________________

ேவ<.
க4றா னித நாவக7 கைர: கைர: விழிெந3நீ
கால

9 ேபரப கதி னிட மீெற3த

4றா தம மதல 6ைரேச மைறயி 6யக
Dட4 ெபா; னிதித

4ற நய-பி ெனா3வண79=

ெச4றா ரநீ4 றியதியாக ெசய சல ேமBட:
தீரா *வ3 படV<: திதா ணில6 6@ட
வ4றா+ கைண ெயா4றிநக வவா வக வகேவ
ைவய 6; 6யவ மாேத வக வகேவ.
____________________________________

கயா ெதவ+ க4பக-.7 காவி4 ெறாி: பறிெத3+
க2ணா யிரேதா 6தலான கட " 9ழா7க ெசாாி.
மயா ரபி4 ட;தக4றி யா: ெசாாி8 ந< .
ம ேம வைம- .ைவமைற தட: நிமி மணிதலதி

(56)
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6யா% வண7கி மலமகளி 6திேப ெராளியி னணிதித
6): ெதா<7, சி3நின 6ளாி மலதா ெபயதி"3
மயா+ கைண ெயா4றிநக வவா வக வகேவ
ைவய6; 6ய வ மாேத வக வகேவ.

(57)

_______________________________

9ணி%வா 6ரச மைழெபாழிய+ 9;வா னவக ளக:தைழ-ப+
ெகாதிந= சயிற தியாேகச ேகாலவ ைவாி நாளி
னணியா ர மி மிைசேய4< ம:த- ெபா;7 கலவியிைட
யமிதDற வட0< ம:த- ெபா; லவி யிைட
தணியா விைழவி னினிண: தைம யிட மைலவைளத
தட:தா மைர+ைக மிைசமல: தா"டா மைரெம ெமல-ெபய
மணிவா ாிதி@ெழா4றி நக வவா வக வகேவ
ைவய 6; 6யவ மாேத வக வகேவ.

(58)

_______________________________

விள7க வைவ ாிகாைல வி2ேணா 6னிேவா ரைனேவா
மிைட:த கனதா லா4றா ெமB: தா: வட.மி
ள7க வதைன சமமா+க <க4 ெபாதிய வைர+ேக9:
ேதாலா தவ மிக-ெபாிய *ைவதீ: தமிழி 9<6னிவ+
9ள7ெகா கைண தியாேகச ெராவ டேன மண+ேகால
6வ: ெகா3-ப திெவா4றி Qவ:த5 மணி விள+ேக
வள7க ளயா+ ககிற வேவ வக வகேவ
ைவய6; 6யவ மாேத வக வகேவ.

(59)

___________________________

ேதச

பர:த ெப7 கீதி ெச%விவக தியாேகச
ேதவிவக ெவைம யா2ட ெச ெபா4 சில பி மகவக

பாச

பாி+9

தீேயா+9

பாச

பாி+9 தாவக

பர மயா ளக- பர 7 கைண ேத வக
ேநச

பர:த ெவா4றி நக நிமைலவக வான:த
நிைலய

வாச

வக

லவாத நிதிய

வக க4பக-.

பர:த 9ழ4க4ைற வவா வக வகேவ
ைவய 6; 6யவ மாேதவக வகேவ.

(60)
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வாராைனப வ &'றி').
&'றி').
_________________________
7. அ .ப வ .

ம7கல மி9:பல மணிெயாளி மைலமீ
வ:தி3: ேதா4றதினா
ம%9மிர வெலரா7 களிL7க ேவெவளியி
வ:ெதாளி

வவதினா%

ெபா7கிய மகிசிெயா3 காதல களாகிய
லவ+ க6தவலா4
ெபான= சில பிைன ய-ப3 தி3தலா4
க;ல9 @:வரலா4

ெகா79கம ேசாைலைட @ெழா4றி நகாின
,:ததிாி ர*:தர+
ேகாமள- ெபமா" ெகா2ட ள"ெசய%
9றி+9நி ெசைகயா9

ம7கGல 9யவ ெச8மைல வ%B8ட
ன P யாடவாேவ
ய7கண ம7கி0ைற ச7காி *ம7கBெயா
(61)

ட P யாடவாேவ.
________________________________

Lயவ ெவதிைன யமித: தாிதைன
ெதா%0ல9 ெதாழநிறைன
ல7ெகாளி விமான தி:தைனெயா ெரா4றியி4
<னிவள பலைகயிைறைய

ேய86; தபினா% வ:தைன ாி:தைன
யிைறவரவ ாிடெமதிைன
ெய2ணிலா

யிக"9 மிப

ெப+கிெய-
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பா4<கிறைன நினெம-

பாயெவாளி ெய79 பர-கி றைனயிைவ
ப)திாி ர*:தரபாைவத பா06ள பா+கினி ெசயெலலா
பா-பதிெகா ெசைகயா9

மா8ம யாள ேநய6< மிைறவி8ட
ன P யாடவாேவ
ய7கண ம7கி 0ைற ச7காி *ம7கBெயா
ட P யாடவாேவ.

(62)

_______________________________

ெவ2ைர *"3

ெப=*ைவ- பா4கட%

விள7கநீ ேதாறிைனயிவ
ேவறிறி ெயF ல9 மாகிநிமி ரான:த
ெவள+கட4 பிற:தா

2டாிக மல9விய வமிதகிர ண7கணீ
ெபாழிைவயிவ ளயள.7கமல மல9விய வின" கிரண7க
ெபாழிவளிர வதனிெலாநீ

வ2டைல ந<79வைள மகிவி-ைப பக0மிவ2
மாதேபா7 க"9வைளக2
மகிவி-ப ணீதவ

வய+கி8= சாைவெகா

ம4றைன யைழயாதேபா

த2டபணி யாதிநக ெகா2டவ வ ைம8ட
ன P யாடவாேவ
ய7கண ம7கி0ைற ச7காி *ம7கBெயா
ட P யாடவாேவ.
______________________________

(63)
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மெகா2ட

லகதி Bகிற விளதைன

மா4<கிறைன நீயிவ
ம)யி+ காணவ வி"ைன- பிவ:
மவாம மா4<கிறா

ெடெகா23 ைப7, வளதிநீ ம4றிவ
ெசறி:தவகி லயிெராலா=
ெச%வெமா3 மBதர வளவ கிறன
ேச2ெவளியி வதிெயாநீ

ெபாெகா23 பரெவளியி ேனா3லக ெம7கG
ெபா4பநிைற கிறனளிவ
ெபாவிBவ ளெளளி கிைடயா நீெசத
2ணிய-பய ெனதிைன

யெகா2ட ெவா4றிநக ம வ

ைடயவெளா

ட P யாடவாேவ
ய7கண ம7கி0ைற ச7காி *ம7கBெயா
ட P யாட வாேவ.
____________________________________

கைலவள நினமித 62கிற லேவாக
கடலமித 623ம ண
ைக-ேபா+ 9ைட:ப 6ைற8நி ெனா3ெப7
கவைல+கட4க ணா:தா

தைலவள

ேவவியவி 82ண- 9:ெதாவ

தா+க யி சா பினரவ
சாெமா சாபாக ேவகநீ ெய2ணைல
தய7கிய த* ைபெவற

6ைலவள மிவள6த 62டெப வBயினா
6+ெகெணா களி<மிைளய
6க): தானவைர ெவறிப மீ:த6
6ைறைமகைள 64<ெம2ணி
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யைலவள ெமா4றிநக ம வ வ ைம8ட
ன P யாடவாேவ,
ய7கண ம7கி0ைற ச7காி *ம7கBெயா
ட P யாடவாேவ.

(65)

_________________________________

தீயமல Dலதி னி2D9 விழிெயன
ெசயலாதி மா:த;:
தி9விைன மா4றேவ தியாக- பிராெனா3:
ேதவியிவ கைண,:,-

மாையைய யளிட கம6 மளிதறி
வளவி+9 நறிசிறி
மதி+கவறி யாய கிட+கவி- ெபா;நீ
வானா< தைலசிற-ப-

பாய ல க:ெதாழ திாிகிற நி)ைடய
பா+கிய யாரெசாலா
ப2ட*ர ெவௗவி+ கர-பெந ேயாகர
ப4றிவ நாளி6ன

ரா8மைற ேசெரா4றி ேமயவ வ ைம8ட
ன P யாடவாேவ
ய7கண ம7கி0ைற ச7காி *ம7கBெயா
ட P யாடவாேவ.
__________________________________

.திமிக வெள< மிடகெளா3 பிணிகைளேபா+ெக< Dலகாயத
%Bய ெபௗ தர க:தவயி ணவ6த4
. லகி மா:தபல

தீதினவ மணி6 திமாப 6தலான

(66)
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ேதவக5 வ:நிறா
தியாக- பிரா)ந: ேதவியிவ2 மல6க
ெசFவிபா தா3கிறா

ேனாதிநிைற கைல8ைடைய யாயினிைவ பாேத)
64<நி பிணி8ம<
ெமாழி-ைபயினி யாயி)7 கைலமதி+ கட ெள
ேறாெபய ாிெபாபட

வாதிநக ைறகிற மா*: தாியிெனா3
ம P யாடவாேவ
ய7கண ம7கி0ைற ச7காி *ம7கBெயா
(67)

ட P யாடவாேவ.
_______________________________

கடB%வ Cைரெய< ெமா6னி 6கதிெனா
க2ணி%வ Mைளெய<7
கட%கைட8 மதினி3 தறிெய< மர 23
காறேசா ெற<ெமாழியா

மடமி9தி யா49ரவ மைனமா நலG2ட
மாபாவி ெய<மிைறகா
மா4றல 9ைடெய<

வளசாப மிகேவ4<

மாழா:த "டென<

6ட%9ைறய ேவப23 கைற86ைட யவென<
6றீ7ைக மதியாைமேய
ெயாதின: தியாகெபா4 ேற+9ளி யானந
ெறாேற மதிதைழதா

ளடகைண ெபறலா9 ெமா4றிவ வ ைம8ட
ன P யாடவாேவ
ய7கண ம7கி0ைற ச7காி *ம7கBெயா
ட P யாடவாேவ.
_______________________________
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த+கவள யாகதி Bவைளயவ மதிெசய
த2டா மைர+கெண3மா%
ச6க தவனாதி யைனவ+9 மFவFவ
த2ட

ாி:தகாைல

+கெவா நீ8= *ாிதவத ன:தா
;7க ைகதி<த
ேபாAர ென<6ள னி<நீ மதியா
ேபா:ெத7ங )யவ%லா

ெதா+கவ% Bைள தணெமன மதியாதி
ேதாைகயிவ யாக-பிரா
*டவிழி ைததஞா ெறெசதி ேயா:பா
Lைமவள ெரா4றிநகாி

ன+கயிைல ெயனேவ +க*: தாியிெனா3
ம P யாடவாேவ
ய7கண ம7கி0ைற ச7காி *ம7கBெயா
ட P யாடவாேவ.
_____________________________________

தாரணி 6+க" யாக- பிரானின
சாப: தணி+கைவத
தய ெமா ேசடனா சாமல நீ+கிநீ
சாமா ெறைனெய<

ேபாரணி 9றிைன தா+க சின:ழிேபா:த ாி:ததய
.ைவயிவ2 6கCத ம79ெலழி மதிெதா<
ெபா4ப *ர:திாி87

காரண மதிதக ைண-ெப+ க<ெகா%
க ாியிவ சிறிசீறி4
க"ய சைட+கா" ராபி )யிவாத%
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ைக,ட லாிக2டா

யாரண 6ழ7ெகா4றி Qாிவ வ ைம8ட
ன P யாடவாேவ
ய7கண ம7கி0ைற ச7காி *ம7கBெயா
(70)

ட P யாடவாேவ.

அ .ப வ &'றி').
&'றி').
______________________________________
8. அ மாைனப வ .

வ:தா தாிதிைச+ கவிபா3 லேவா+9
மலரக ேணாவேவகி
மயிைலநக ெராவணிக மணிவFவி O:த5
மகிநவிைள யாடேனா+கி,-

6:தாவ ெமா3நைக 9றிம4 ெறாநீ8
ெமாதவா லவ+9
6திெராளி 8மி:ள விைழ க ளைனைத8
6)6 னளி+கவ%ல

சி:தா மணிதிர பைடெத3 ெதறிகிற
ெசைகேய மானெவாளிகா%
ெச மணி திரளா Bைழதபல வ மைனக
ெச7ைக தலதிேன:தி

ய:தா மைரதட= @ெழா4றி வவ ைம
ய மாைன யாயேள
யாடக சிைலOற பாடக தா"ெச%வி
ய மாைன யாயேள.
_______________________________
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ெதா%ைல- ெப பிணி த<கணா ணவெம)=
@ரைன- ெபாதழித
ேதாலாத பிரதாப விரவி8= சீறக
@:தவ யா+9நா9

ம%ல4 ெப ெபாக ளீ8= ெச;7கீதி
மதிய6

வா*டகைள

வண7கெவ; கிற திறமானெவாளி ெச மணியி
ைவதவ

மைனகபல

வி%B4 ெபாB:ததர ளதினிைழ ய மைன8
ெவFேவ ெற3தணி:
ேமக+ 9ழா7கடவ .க- ெபா பமண
Aெசா4றி Qாி)யிக"

க%ல4 பவய ரக4ற ைற சி4சதி
ய மாைன யாயேள
யாடக சிைலOற பாடக தா"ெச%வி
(72)

ய மாைன யாயேள.
_______________________________

.ேலாக கயிலாய மா பம நகாி4
ெபாB:ெத; தறிவிதவ
.7க2 ைத6 றமெதாளி ெக3தவெபாவ4ற திற)மிறவா

சாேலாக 6தலான 6தி87 கீ-ப"ட
சகலகதி 87ெகா3+9
தைம8 மதிவி2 ணி*ட

வ:த

டர+ெகா23 தா7கவா;

மாேலாக நிமிகிற ெதனெவ2ைம ெச ைமயி
வா:ெதாளி கழ79நிமிர
வளகிற ைப79ர4 ெச:திைன த2ன
ைவகி+க வ2ாிதி"
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டாேலால மி3மகைள மகிெயன ைவதெப2
ண மாைன யாயேள
யாடக சிைலOற பாடக தா"ெச%வி
(73)

ய மாைன யாயேள.
__________________________________

ெச7ைகவ: ேத4றவ தம+9- ெப ெபா
ெசறிெமன

ளமதியா

ெதவத- பமநிதி 8 பணில நிதி8=
ெச+கி த+கிநி4ப

ம7ைகநி ெச7ைகமல ேநா+கியி< மா-பிைன
மா4< ெமன+கைணயா%
வய79மி நிதிய6

ெம2ணில பைடவி2

ைவ-பி)+ ேகறவிட%ேபா4

ெபா79ெச
ாி:தன

மணியி4 ாி:தன

6தி4

மளி8:தி-

ெபாக7 கட0 திைர+ைகெகா3 பமணிக
ேபா:ெததி ெசாாி:திைற=சி

ய7ெக; நிர:தர ாி+க2வ

ைடம7ைக

ய மாைன யாயேள
யாடக சிைலOற பாடக தா"ெச%வி
ய மாைன யாயேள.
_________________________________

ஊ4<= ெச;:ேத மல-ப*7 க4பக
6வ:வ: ெதாவ9ளமா
8னெச: தாமைர விழி+கைட திற:ெதா;9
ெமா2கைண ெவளநிைறய

L4<: ெதாைள-.வி னாதிாி வளகிற
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ெதாைமைய யறி:திர23
*டநிதி8

வ:தி 6ன+ கிட-ப

ெதா+ைகயி ென3தைண

சா4<

வர7க5 மளிவி2 வி3கிற

தைமேபா% ெவ2ைமெச ைம
த ைம6 வி3நி வி49ண மவ4றல
தைனெதாடவ ெதனநீல

தா4ற ப ல மைன வி3வ

ைடம7ைக

ய மாைன யாயேள
யாடக சிைலOற பாடக தா"ெச%வி
ய மாைன யாயேள
___________________________________________

ேவ<.
6தி னிைழத

வி

மதி 6த
6;மணி ெமாத

மி+ெகாளிகா,
விைல8ல

ேக;6 னி:தவி ேகாேமத

ைவ நிைரத
மி"ட

வசிர

வFவி- பலைக8

வதித சதிேயா சாத6
னாதிய மகிநக ைளவக5

6தமி நினிள ைம-ப
வதி) வ:தைண ய+கதி,
8<ெதா< நீயி பவம
லாைமைய 8னி த5வேபா

லத மி9தி3 ெமா4றி
நக-பைர யா3க வ மைனேய
யாிபிர மகபணி திாிர

(75)
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*:தாி யா3க வ மைனேய

(76)

_________________________________________

ேசாதி மணி-பல ைக+9
ளம:த 3ாியா தீதெவாளி,
*ரெதாழ வரமி9 6-ர
நிற *டதம னியேம+

ேகாைத வாிசிைல ெயனமல
ெவற 9ட7ைக வைளதநி
ெகா4ற ெமன+ெகாள 6 மல
வைரய 9<  ெச 6-ர6

நீதிெச யய ெதாழ-ெபா
ெசயவ: ெந3வைர ேயாெட2க
னிைர8நி னிைக வைள-பெத
ன-பல நிறமணி ய மைனெதா"

டாதி ரதம ேகாைத
யிள7ெகா யா3க வ மைனேய,
யாிபிர மகபணி திாிர
*:தாி யா3க வ மைனேய.
________________________________

6:ெதா க4ப 6ற7காி
8:தி 6கிதவ Aெடத
6னி யறி:த வயவள
ேயாக 6ழ7ெகாி Q3வா

வ:ல 9ய வி:தவ
க2ெணன மவி ேகாக5மி
மல+ைக 8ற-ெப< ேமைம
மதிெதாளி ம4ெற; ேகாக5மF
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:ெதாளி ேகாகைள 6ெகா3
வ:த 54<வி2 ேண9த%ேபா
ெலாளிமி9 நவமணி ய மைன
ைக+ெகா2 ெடாளிச7 கைலகட%வா

ய:தி ெதா<7 96றாதி
ரதவ ளா3க வ மைனேய
யாிபிர மகபணி திாிர
*:தாி யா3க வ மைனேய.

(78)

_______________________________________

தீ2ட4 காியவ தி ள
மகிழ திகழ2 டதிர5=
ெசறித ம4ைறய பல நி
சி:தைன சிறி ெதாட79த0

மீ2 ெதாழி0< த4ெகா
சாெறன ெவ2ணிB ய மைன8
ெம79 ெம;: மில7க
தளிாி னிைண+ைக சிறிதைசயா

L2ய பாிகாி யிரத6
ைம:தக ெடாழி%பயி ல+கிள:
Lசியி வி2ணக ம2ணக
நிகர *டவிழி யிைமயாட

வா2ட *ரெவ ளாதிர
தவ ளா3க வ மைனேய,
யாிபிர மகபணி திாிர
*:தாி யா3க வ மைனேய.
___________________________________

எ3ெதறி 8 பல வ மைன
க"கிைய ய+கனி வாமல

(79)
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மிைசக" 9ள6 கிதைர
A:தி3 மிற9ள கினரேந

ெதா3ெததி ர மைன யா3<
மலக2 *ரமக ளிகபாட
*ைவநனி ேக"3 வி* பி
ென;: *ைவதிற Cகேதா<

ம3ெதறி ய மைன ெயனவைவ
தைம8 ம2ட ன சிலேநா+க
மB:ெத; ம மைன Q3நி
விழி8 மத- ெபாிலவ

வ3தவ ாி< சிவாி
8ைமயவ ளா3க வ மைனேய
யாிபிர மகபணி திாிர
(80)

*:தாி யா3க வ மைனேய.

அ மாைனப வ &'றி').
&'றி').
___________________________________________________
9. நீராட'ப வ .

கேளா டல:தந< ெமமல *2ண67
களப-ப*= *2ண67
க-ர *2ண67 கலைவய= *2ண67
கமகிற பலசா:த6

ேளா யா6ர 0=ெச;: ெதா7க0
.ைவயக ேள:திநி4பெபா4பநி ைகயா ெலறி:விழி ேச-பெம
.26ைல சா:தமழிய

நேளாதி ேசார ட% .ாி-ப நைகெசயிைழ
நாறாட வா3:ெதா<

45

நாயக4 கி ெமா வெவ< கலவிநீ
ந2Gவ மானவிபா%

ெவேளாதி மதிர டழ7கவ பாBநதி
ெவளநீ ராயேள
ெவ4றிெநாி யபணிெகா ெளா4றிQ வவ ைம
ெவளநீ ராயேள.

(81)

_________________________________

ச:தன ெசைச8

ைப:ண- .+க5

த2ம ெதா7க%பிற
தளி+ைகயி ென3நீ ேமேலாச மலெதா"ட
த)மார ேவவேநா+9

ம:தண றமைனவி ெய<ன+ க=சியர
மகளிவா ளாநி4ப
வவள மறி:த=* க2ணன றமராட
வ2ெமாழி ெகா3தவிைறேபா%

வ:நீ ெர ெமா3

ெபாமிென றளியவ

வ:தாட விைளயா")
மானாத வாெறலா

ெவறவ ற க23

வாளாியி ேனா3நீ

ெவ:திற4 கைணயிெனா3 ேவ%ெவற
விழிமா ெவளநீ ராயேள
ெவ4றிெநாி யபணிெகா ெளா4றிQ வவ ைம
ெவளநீ ராயேள.
_______________________________

ெசறி8மா ன:த- ெப7கட4 றணவாத
சீதள+ 9ணமானநீ
திகபல

யி+9மல ெவ-பிைன யக4றேவ

திேமனி ெகா23வ:தா

(82)
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ெநறியினா% வழிப3த Bையயாத நீெரன
நிவிழி ய"பாைவயா
னிைனவினா N4றதி னாேவ< ெதாடபா)
நீகதியி ெனளிேசா

வறி8மா தவ6னி ேத)வி மதல
த5ற V<தீ பா
லா7க: தி+கிாியி% A:தவி யாநில
தா<ெகா2 ேடாநீ

ெவறி8லா ெய2ைச மண+9 ம பாBநதி
ெவளநீ ராயேள
ெவ4றிெநாி யபணிெகா ெளா4றிQ வவ ைம
ெவளநீ ராயேள.
_____________________________________

கைடநாளி ெல7கG7 ேகாதகட B4<=*
க2ண): தியி%வ:தெவ2
க2ணன+ கடBைட தா7கலா4 றாதா
கமலெதா3: தா:ைக-

ைடமா றாித யாக-பிரா கைண
.-பேம% வ:ெத;:த
ெபா4பிைன சி4பைர கற7கி- பிற7கிவ
. ன% 9ைட:தா3ேதா

அைடவா திைர+க2மல டேனாதி மதிர
ெளாசி:தா: ெத;:கா"ட
ெவா2ெடா ேதாழிய 6<+9நீ- ப:ேதா
3ைட:ேதாட நீசிவிறிL

விைடயானி டதெகா 8ைடயானி டதெகா
ெவளநீ ராயேள,

(83)
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ெவ4றிெநாி யபணிெகா ெளா4றிQ வவ ைம
(84)

ெவளநீ ராயேள.
__________________________________

த2ணிய ந<7க7ைக @"ய தியாகைர
தழB)+ கதிெதவமா
சா4றிய மைற+கிையய வவதழ4 ேகாயி0"
சா:தி+ கிறமலா%

வ2ணெவாி யா3கி றாநின ,ெற)
மாைலநீ+ கதிெதவமா
வ9தி3 மத4கிையய வாழியிைட ய மா0
வதி8ம4 ற ைமநீ8

2ணிய ெமவ+9 ர+க- -ன%
9:தாட 6ைறைமயா9
ெபாகாி+ ேகா37 கலாவ6: தரள6
ெபாழிகிரண வயிர7க5

வி2ணவ விய-ப திர"வ பாBநதி
ெவளநீ ராயேள
ெவ4றிெநாி யபணிெகா ெளா4றிQ வவ ைம
(85)

ெவளநீ ராயேள.
__________________________________
ேவ<.

கன4 ெச;:ேத கனி:தெமாழி+ க ாியிர"ைட விைனெயாத
காைலயயா ளகநீ கைண ேயா3ெம ;:தளபன4 க 2 ணியபாவ
பயி07கரண

பாற தணவா- பிராரத

யாைவ8நி ப2பி மயமா

பாிேசேபா

லன+ 997 கர2ட6த லான99 றேதக
வலராதிக ணி)- ப3797 9மமாதிகளி 9ண7கவரைன- ெபா ப ெரா4றிநக- .வாநீ ரா3கேவ
.ணி4 சிற:த வவ ைம நீரா ய5கேவ.

(86)
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____________________________

அ79 நின ைகதலத7 9Bேதா ெற;:த க7ைகயினா
லகில

ல9 மறகைடநீ த ைம யி<

ேபெற

மி79 ெம3த நிறளி+ைக ெயழிலா சிவிறி L னB
னீ:த2 3ளிேதா: தின6ம2 ணிடமாதிய. த6மவ4<"
ட79 6யி

ேபெறத ச:தமைற ேயாரரச ெபா

டைழத வணிக @திரச7 கர

வண7க மனதிப

ெபா7க வர7ெகா ெளா4றிநக- .வா நீ ரா3கேவ
.ணி4 சிற:த வவ ைம நீ ரா ய5கேவ.

(87)

_______________________________

ஒபா 6; நிைன+கல: 6, றான ெந3மாைல
ெயாபா4 கல:: தியாேகச ெராநா" கா=சி யிைடநீ6
இமா நில6: திடவாட ெவ;:த ம=ச வாாியினா"
ெடதி ம=ச ணீ,த ெர) ேப தா7கி வதிதBனா4
9கா 6ைக 8ைமயி<7 9ளிநீ ராட ம4றவ+9
9ைறயா மகிசி தைலசிற+97 ெகாைக தா9 நா%வைகயி
ெபாளா தாி+9 ெமா4றிநக- .வா நீ ரா3கேவ
.ணி4 சிற:த வவ ைம நீ ரா ய5கேவ.
_______________________________

ேவ<
ம7ைகநி ெகா79மி ;79ழ ேலா3ைச
வல விழி ெயா3கய%க
வாெசவி ெயா3ெகா வைள 6கெதா3
வாாிச

வாயிெனா3

ெச796 த:திவ ணைகெயா3 தரள:
திககள ெமா3வைளக
ெசறிவைள 6ைகயி ெனா3மக ர வள
சி<6ைல ெயா3ேநமி

ய79 9தர ம-ெபா3 திைரய

(88)
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Dெறா3 ெஞ23வரா
லாைம8 மினெமன

றெவம தகமல

ரகவ மலெரா3ற-

ெபா7கிய ெபமகி நிகண வ6றநீ ரா3கேவ
ெபா4பம சி4பல ைக-பா த4பைர
(89)

நீ ரா3கேவ.
_____________________________________

6:திய தீத ெமன-ப3 நா9 6கதிைற வ92ட
62டக மாத ேராமச ெச:தமி 6னிச+ கரேம:தி
ந:தி பிரா6த ேலாெபய .2ட நலத9 பலதீத
நாைல8 6யசிவ க7ைக8 6லகவ நான ராெய;:
ெத:ைத பிரான ளாழியி னாட ெவ ெப மா)னின
தீ ன லாடைல ேநா+9 ெதா< வள ாிப+ கடலாட:தி விைழதன த:த ைப:ெதா நீ ரா3கேவ
ெபா4பம சி4பல ைக-பர த4பைர நீ ரா3கேவ.

நீராட'ப வ&'றி').
வ&'றி').
__________________________________
10.ெபா/ச'ப
10.ெபா/ச'ப வ .

ெச7கிரண ெவாளி8மி; மாணி+க மணியி4
றிர"நா" யெந3:L2
ெச; பதி கா"ட6; வயிர திைழேம4
ேசத  திரமதிெபார

வ7கதி4 E+9 நிதில தாம7க
ள*வனி ேதவைரய
வாடைக- பலைகவட வைரதக- பலைகயி
ன;பல மணிகேளைன

த7கிெயாளி ேகாணாக பிற 7 க3-பவ

(90)
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ற பிரா னிரதமான
சகலேத வமி <ன+9ேமா Tசலா
சா:தைம: தாகெளன-

7கவ ாிைற=*தி ெவா4றிநக வவ ைம
ெபாNச லாயேள
.ேலாக கயிலாய பாேலக மானெப2
(91)

ெபாNச லாயேள.
________________________________________

அெளாளி தரள திைழதெபா4 பலைகயி
னம:த ைம யா3:ெதா<
மகசாிைய கிாிைய- பணி+9ாிய வயவ
ரகதிெனாளி 2டாீக

நளமத ெலன

ேயாகியக வந3

ந9கிரண மதிம2டல
நா-பணம ெராகா"சி ெயன

ெம=ஞான

நைமயின ரான:தமா:

ெதெளாளி ெசறிவிமல கிறதி ெவன =
ெச மா-ப ெவ<ெமாநீ
திககிற

5

ற ெமா தைமயி4

ேச:த5 62ைமகா"ட-

ளிவ தட ெபா7க @ெழா4றி வவ ைம
ெபாNச லாயேள
.ேலாக கயிலாய பாேலக மானெப2
ெபாNச லாயேள.
______________________________________

ெச+க ெச;7கிரண ெவயி0மி; மிரவி8:
ெத2ணிலா+ கதிவிாி+9
தி7க5

திெவா4றி மாநக ரம:த

(92)
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யாக-பிரா க2களா

ெயா+க சிற:கவி N4றி+ கிறநின
வதி சாையைய
ேயாவா நா-ப" டழீஇதா7கி வளகிற
2ைம- ெப:தவதா4

ற+கதம திய%பான

வ நிைனேய

தா79த% க3-பெவாகா4
றய79 மாணி+க திைழதபல ைக+கG:
ைதயெலாகா னிதில

ெபா+கெவாளி மைணயி) மி:தவ வ ைமநீ
ெபாNச லாயேள
.ேலாக கயிலாய பாேலக மானெப2
ெபாNச லாயேள.
________________________________

ச:தமணி வசிர- பலைக6; ெதாளிநில
தவகிரண 6மிததலா4
றவளவமி ெதா;9நிைற மதியெமன ெவாபா4
றைக:ள சேகார7க5

ெகா:ெதாளி ெகாழிதி" படல7 கிழி+97
9-பம ராகதினா4
ேகா"3ம- பலைகயிைன யிரவிெயன ெவாபா4
9ழீஇய ச+கரவாக6

வ:த வண7கியி *டரகல வா3மF
வா"ட:தவி தெளன
ம7ைகநி பா%வர7 ெகாளமிைடவ ெதா-பமணி
மாடெமதி க2ேடாவிழி-

:திகவ ெரழிம

ெமா4றிவ வ ைமநீ

ெபாNச லாயேள

(93)
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.ேலாக கயிலாய பாேலக மானெப2
(94)

ெபாNச லாயேள.
_____________________________

வர7க2மB வானவ கைட:தநா ள=சா
வானவக2 ம9ட@ளா
மணிெய): தியாேகச ெசFவா ம3-பெவா
வ%விட 6யிதெத<

தர7கமB பா4கட றைன-ப4றி ேவறா
சைமற L+கி8மற:,
தணியாைம யாலதி னிவ:தைல தாெலன
தவளமணி மைணயிேலறி

யிர79மணி ேமகைல+ கமைல6த மாதக5
ெமத பைகைமதீ+9
ேம%ைவயி ெவ<ட னிைச:தா79 மணிவட
மி7ைகதலதி N+க-

ர:தனி 0ய:தசிவ ாியி0ைம வவ ைம
ெபாNச லாயேள
.ேலாக கயிலாய பாேலகமா னெப2
(95)

ெபாNச லாயேள.
_____________________________

கனிந<: ேதெமாழி ெசயவா யரமகளி
ைகெதா;தி ைற=சிQச%
காணமிைட கிறவ ள:ெதா<

விழிெதா<7

கதிமணி- .2கேடா<

மினியநி .79ழ4 க4ைற8= சிைலCத0
மிலவித ெசயவா8
மில7கிய மணி+9ைழ+ கா:ெதா+ைக8
மி"ைட8 ம86;
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நனிவிர

Dசெலா3 நி) ேதா4<வ

நா3மறிேவா ட ைமநீ
ந2Gபல ெபாெடா< மி:நி னிய%பான
நைமதிாி யாைமகா"ட-

னிதமைற பர தி ெவா4றிவ

ைடய ைம

ெபாNச லாயேள
.ேலாக கயிலாய பாேலக மானெப2
(96)

ெபாNச லாயேள.
______________________________

ஒ;ெகாளி மணிதிர டர7க+ கர7களா
):தி+கழ7 கா3Eஉ
ெமா2க7ைக நிைனெயா த7ைகெயன வளவளா
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