
    

    

    

� மாணி�கவாசக� சாி�திர ��மி� மாணி�கவாசக� சாி�திர ��மி� மாணி�கவாசக� சாி�திர ��மி� மாணி�கவாசக� சாி�திர ��மி....    

ஆவிைடயா� ேகாவி� ஆ�மனாத�ய� எ�திய�ஆவிைடயா� ேகாவி� ஆ�மனாத�ய� எ�திய�ஆவிைடயா� ேகாவி� ஆ�மனாத�ய� எ�திய�ஆவிைடயா� ேகாவி� ஆ�மனாத�ய� எ�திய�    

    

mAnikkavAcakar carittirak kummimAnikkavAcakar carittirak kummimAnikkavAcakar carittirak kummimAnikkavAcakar carittirak kummi    

by AviTaiyAby AviTaiyAby AviTaiyAby AviTaiyArkOvil AtmanAta aiyarrkOvil AtmanAta aiyarrkOvil AtmanAta aiyarrkOvil AtmanAta aiyar    

In tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utf----8 format8 format8 format8 format    

 

Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:    

Our Sincere thanks go to the Roja Muthiah Research Library for providing a scanned 

image/PDF of this work. 

We thank Mrs. Meenakshi Balaganesh for her assistance in the preparation of this 

work 

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 

Switzerland. 

 

© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998----2022022022021111....    

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 

of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 

Details of Project Madurai are available at the website 

https://www.projectmadurai.org/ 

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. 

  



2 

 

� மாணி�கவாசக� சாி�திர �� மாணி�கவாசக� சாி�திர �� மாணி�கவாசக� சாி�திர �� மாணி�கவாசக� சாி�திர ��மி�மி�மி�மி....    

ஆவிைடயா� ேகாவி� ஆ�மனாத�ய� எ�திய�ஆவிைடயா� ேகாவி� ஆ�மனாத�ய� எ�திய�ஆவிைடயா� ேகாவி� ஆ�மனாத�ய� எ�திய�ஆவிைடயா� ேகாவி� ஆ�மனாத�ய� எ�திய�    

 

Source:Source:Source:Source:    

� மாணி�கவாசக� சாி�திர ��மி. 

இஃ� தி��ெப���ைற ெய��� ஆவிைடயா� ேகாவி! 

மகா-◌ா - � க"#ய� $�ைபய� அவ�க& �மார� 

K. S. ஆ�மனாத(ய� அவ�களா! இய*ற�ப"+, 

ப"+�ேகா"ைட தா,கா ெச!ல�பி&ைளயா�ேகாவி! ெச!லஸாமிய(ய� 

�மார� - S. S. $�பிரமணிய அ(யரவ�களா! 

நாகப"டண� ஜேனபகார அ1$�2ட�தி! பதி�பி�க�ெப*ற�. 

1928, இத� விைல அணா. 1. 

ஜேனாபகார பிர3, நாக�ப"டண�. 

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

சிவமய�. 

� ��த4ல ��ேவ நம: 

உ 

க!வி ேக&விகளி! சிற�த அ�ப�கேள! இ�56லகி� க7 ஆ�ேறா�க& 

இகபரமிர7#8� சகல பிராணிக9:(;� ெபா�"+ பரேம3வரைன 

ச�ேணாபாஸைனயாக� 5ஜி�தைல;� அவ� <கைழேயா�� ெதாழிைல;ேம 

:�கியமாக சி�தா�த� ெச(�&ளா�க&.  அவ*>& ஈச� <கைழேயா�வ�� 

அதனா! ந*பயைனயைடவெத�ப�� இ�க@யி! மி�க எளிெத�ப� ெபாிேயா�க& 

�ணி<. 

 

இBவவி�பிராய�தி*� இணCகேவ தி��ெப���ைறெய�ற சிற�<� ெபய� 

வா(�த�� �பரேம3வர� தி�����தி! D*றி��� � வாதEர#கைள� 

த+�தா"ெகா7+ த�ன#யா���ாிய ெப�ைமைய உலக�தவ��கறிவி��� 

ெபா�"+ சகல சிற�<க9� உதவி அைதேய தன��� பரமான�தமாக� ெகா7ட 

க�ணாநிதியாகிய � ேயாகநாயிகா சேமத � ஆ�மனாத�ெப�மா� சதாகால:� 

இBவிடேம D*றி��த@னா! மகாைவபவ�ேதா+ 2#ய�மான ஆவிைடயா� 

ேகாவிெல��� ேG�திர�தி�க7 விளCகாநி�ற � மாணி�கவாசக 

$வாமிகளி� சாி�திர�ைத, சகல�� எளிதி! உண�� ெபா�"+ �சி;&ள 

இைச;ட� ேச��� எளிய நைடயி@��தா! ேலாேகாபகாரமாயி���ெம�> க�தி 

ேம*ப# ஆவிைடயா� ேகாவி@��பவ�� மகா-ள-� க"#ய� $�ைபய� 

�மார�மான K. S. ஆ�மநாத(ய� அவ�களா@ய*ற�ெப*ற இ�த மாணி�கவாசக 
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$வாமிகளி� சாி�திர� ��மிைய சில அறிவாளிகைள�ெகா7+ ஆரா(1சி ெச(� 

என��� கிைட�த� பிரதி�� இணCக இைத ெவளியிடலாேன�. 

 

அறிவி! சிற�த உ�தம�க& இதி! அடCகியி���� விஷயCக& உ�தம1 

சாி�திரமாைகயா! இதி! காண�ப+� பிைழகைள தய6 ெச(� என��� 

ெதாிவி�தா! ம>பதி�பி! அைவகைள� கைள�� ெவளியிட� தயாராக 

இ��ப�ட� அB6பகார� ெச(;� ஆ3�தீக�க9��� ந�றியறித8&ளவனாக 

நட�� ெகா&9கிேற�. 

 

இCஙன�, 

பிரபவ- ௵, மாசி ௴          S. S. $�பிரமணி(ய�, 

ெச!ல�பி&ைளயா� ேகாவி!.  

---------- 

� மாணி�கவாசக� சாி�திர� ��மி� மாணி�கவாசக� சாி�திர� ��மி� மாணி�கவாசக� சாி�திர� ��மி� மாணி�கவாசக� சாி�திர� ��மி....    

உ 

சிவமய�. 

 

ஆதி��வான எ�ற ெம"+. 

 

வாத <ாீச�ேம! ��மியா� பாடேவ 

பாத� பணி�ேத� கணநாதா 

ஆதர6டேன ஆ�வா கன�தி! 

சாதகமா( வ�� கா�பாேய.          (1) 

 

பாச விைனகைள� ேபா�கி யழி��:! 

லாச பழனிவாK ேவலவேன 

தாசி� பணி�தி� ெச�பிட ேவவி$ 

வாச��ட� வ�� கா�தி+D�.          (2) 

 

ேபாக� �ட�மைற நா�:க� வாமமா� 

பாக�தி @���� உ�தமிேய 

தாக��ட �ய� ப�த� ��மிபாட 

ஆக��ட� நாவி! வ�த�&வா(.          (3) 
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கCைக1 சைடயி* றாி�ேதாேன எழி! 

மCைக சிவேயாக நாயகிேய 

நCைக மா�க& ��மிமகிK� த#�திட 

இC�வ� ெத�னா9C கா�த�&D�.          (4) 

 

ஆதியிேல தி�வாதE� த�னிேல 

ேவதியராL சிவ ேநச��� 

ேஜாதி வ#6ட� <�திர னா;ய� 

வாத <ாீசனா( வ��தி�தா�.          (5) 

 

வ�� உதி�க6� வா�லகி! ேதவ� 

ச�ேதாஷ மாகேவ மCைகய�க& 

வ��ேம மCகள கீதCக& பா#ட 

த�தி"டா ேரவிைர தானCக9�.          (6) 

 

சீலம தா(ேமனி நா9� வள��திட 

பாலேரா+ ப&ளி வாசி�திட 

ஞால� <கK�திட ேவத :ைறகைள 

ேகாலா கல��ட� தானறி�தா�.          (7) 

 

அ�<வி! வி�ைத;� ேத�பாி ேய*ற:� 

ெத�<டேன ஆைன ேய*றCக9� 

இ�ெபா+ யாவ�C க7+ களி�திட 

ச�< பாத�க7+ உவ�தனேர.          (8) 

 

மாGிைம தCகிய பா7#ய ராஜன* 

சாGியா� வாதE ர�தைம;� 

தாGி யி�றியர சாGிக& ெச(திட 

காGி;ட னைழ� தி"டார�ேபா.          (9) 

 

மCகள மாக ம�ரா <ாிநா# 

சCகரைன� ேபா*றி வாதEர� 

தCக� ப!ல�கினி� மீ� பவனி;� 

அCக� �டனவ� வ��வி"டா�.          (10) 
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:�திைர ேமாதிர� ராஜ�ைக யா!வாCகி 

ப�தியா யCகைம1 சர7#டேவ 

ச�தி ;ைமய�& சி�தியினா! �Nட 

<�தி Gமணைர ெவ!ல ெவ�>.          (11) 

 

ேதச ேதசCக9L ெச�> Gமணைர 

நாசம தா�கிேய பா�லகி* 

ஆசா� ெமாழிெகா7+ ேவத :ைறகைள 

ேநச தாச�க9L ெச(ய 8*றா�.          (12) 

 

அCக ேதசாதிப� வ�� வணCகிேய 

தCக� ப!லா�ெகா�> த�திடேவ 

வCக ேதசாதிப� க7+ நவெர�ன 

அCக� கவசCக& தா�ெகா+�தா�.          (13) 

 

மானில� ேதா�க9� க7+ களி�திட 

ஆனி� ெபா�னா8*ற OடCக9� 

மாணி�க கிாீட மகர� �7டல:� 

காணி�ைக ம�ன�க& த�திடேவ.          (14) 

 

ெவ*றி ெகா7+ம� ரா<ாி வ�திட 

ெகா*றவ� க7+ மகிK�திடேவ 

ெவ*றி ெகா&ள�பாி இ!ைலெய�> அC� 

ந�திேய வ�� ெய+��ைர�தா�.          (15) 

 

பா���ேம ெத�னவ� பா�ல கி*பாி 

ேச��� வ�கிேற ென�றிடேவ 

P*>� கண�கான� ேகா# திரவியL 

ேச��� ெகா+�தி"டா� பா7#ய��.          (16) 

________________________ 

    

ேவ� ச�த�ேவ� ச�த�ேவ� ச�த�ேவ� ச�த�....    
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மCகி@ய 3திாீக& - ெம"+. 

 

ம�ன� த�த ெபா�ளதைன வாCகிேய ைகெகா7+ 

ெத�னவ� ெபா*றாமைரயி! ேதா(�� களி ெகா7+.          (1) 

 

$�தேரச� பதமலைர1 $க:ட� ெகா7டா# 

ப�தமைத� தீ��தி+வா( பரமேன ெய�றா#          (2) 

 

இ�தவித� இ�விழியி! இைடய� நீ�ெசாாிய 

அ�தரCக ப�தி;ட� வ�தனCக& <ாிய          (3) 

 

அ�த�ண� அ�1சக�� அணி5 தீ;Cெகா7+ 

இ�த�ண� நலெமனேவ ஈ(�தி"டா ராசிவி7+          (4) 

 

ெத�னவ�C க7+ அதி ஆவ8ட� ம�ன� 

ெசா�னபாி வாCக ந!ல $பச �னெம�>          (5) 

 

ஆைன பாி யா"கேளா+ கீKதிைசைய� ெகா7டா� 

ேசைனேயா+ வாதEர� ���த வனCக7டா�.          (6) 

 

அ7#வ�த ேப�க& த�ைன அரச�பா! ேபாெம�> 

க7#�<ட ேன;ைர�க காலாள�க& ெச�>          (7) 

 

பா7#யனா� ராஜனிட� பக��தி"டா ர�ேபா� 

ெய7#ைசக& ேபா*றபாி வாC�றா ாி�ேபா�          (8) 

 

எ�>ந!ல ேசதிெசா!ல ஏ�த! களி2��தா� 

ந�றனேவ லாயCக"ட ந�மன�தனி ேலா��தா�.          (9) 

 

���த வன�தனி! �திைர ெகா&ளேவRெம�> 

அ��தவ�ேதா� $*றிவ��ேபா� க7டார�>          (10) 
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சிற�தெதா� தி��தமா� ெபா(ைகதைன� க7+ 

அர� ெசயலா! வா(�தெதன ஆன�தமிக� ெகா7+          (11) 

 

ஞானம� ேம@டேவ தீ��தமதி* ெச�> 

3நானம� ெச(திட6� பரவசமா( நி�>.          (12) 

 

பரமா�மநாத� �� 4��திதைன� க7டா� 

பாதார வி�தமைத� பணி�� களிெகா7டா�.          (13) 

 

_________________ 

ேவ> ச�த� 

ேவKவிமைலகரேச - ெம"+ 

 

அLச@ ெச(திடேவ          ��நாத� 

பLசா Gர�த�ைனேய 

விLைச;ட �பேத          சL ெச(ய6� 

வி�தகைன� ேபா*றி   (1) 

 

ஆசா� ெமாழிெகா7+          அவ� தி� 

வாசகCக& பாட 

வாசாம ேகாசரமாC          ��பாத� 

ேபா*றிேய நி�றாட   (2) 

 

ப�தைன� தானைழ��          ��நாத� 

$�தவா� நீேயெய�> 

உ�தம மாணி�க          வாசகென� 

ேற�தினா ாீசென�>   (3) 

 

மாணி�க வாசக�C          ெகா7+வ�த 

ஆணி�ெபா�ற� �டேன 

காணி�ைக ெய�>மவ�          தி��பணி 

ப7ணிேய ெச(ய8*றா�.   (4) 
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மாதCக& 4�றாகி;�          வாதEர 

ேந� ேமாதவி!ைலேய 

எ�> ேகாப��டேன          பா7#ய�� 

அ�> Sதாிட�தி!   (5) 

 

ேத#� பி#�O�க&          ெத�னவைன 

நா#ேய அC� ெச�> 

க7#�<ட னைழ��          இவிட�தி! 

ெகா7டா� ெம�றைற��   (6) 

 

உ�திர6�ப#ேய          S�வ�க& 

$�தி வன� தனிேல 

ப�தி;ட ����          ெத�னவ� 

ந�திேய க7+ ெகா7டா�.   (7) 

 

�திைர;� எCெக�>          ேக"#டேவ 

பதி8ைரயா� நி�> 

பதிக ேதவாரமைத�          பா+ம�ப� 

மதியறியாம! நி�>.   (8) 

 

ெபாCகிட� S�வ�க&          ெத�னவ�ற� 

அCகமா� ெந*றியிேல 

ெநா�திட� க!ைல ைவ��          ச6���ெகா7 

+�தி ய#�திடேவ.   (9) 

 

ெபா(யா ஒ�வ� வ��          மிக�ேத*றி 

ஐயா அ#�காதீ�க& 

ேநய� த�த ெபா�9�          கானபாி 

ஈய நா� ெப*>� ெகா&D�.   (10) 

 

ஆவணி மாத�தனி!          4ல:ட� 

ேமவிய தின�த�> 

ேதைவயான பாிக&          ெகா+��Cக& 
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ேகாைவ மகிழ1 ெச(ேவ�.   (11) 

 

மாணி�க வாசகேர          இ�த ெர�ன 

காணி�ைக ெகா7+டேன 

பா7# ம�னவ�றைன          களி�க1ெச( 

ேவ7+� பாி வ�ேம.   (12) 

______________________ 

    

ேவ� ச�த�ேவ� ச�த�ேவ� ச�த�ேவ� ச�த�....    

வா�� வைள1 ெச"#யாேர - ெம"+. 

 

ெசா�ன��பாதமைத ெத�னவ� வணCகியவ� 

ம�னவனா� ச:கேமக ந�னயமா(� தானட�தா�          (1) 

 

<ரவி வரவி!ைலெய�> கரமதி* ெசCேகாெல+�� 

அர7மைன வாச@�:ன� வரெவதிைர� பா��கம�ன�          (2) 

 

யாவ�க9� பா��திடேவ ஆவ8ட� ெத�னவ�� 

நாவல� <கV� தின� ஆவணியா� மாதமதி!          (3) 

 

நG�திர 4லெம�> பG:&ள ம�னவேர 

அGயமா(� �திைரக& ந!ெலGணமா( வ��வி+�          (4) 

 

ெய�>ைர�க ம�னவ�� ந�ெறனேவ ம�திாி;� 

அ�>:த! ச�ேதாஷமா( ெச�>மீசன# ெதாVதா�          (5) 

 

ச�ேதாஷமா( ம�னவ�� அ�த:&ள ெத�னவ�� 

$�தேரச� பாதமைத ச�தத:� ேபா*றிவ�தா�          (6) 

 

ெத�னவ �ைர�தப# ம�னவ� மகிK6டேன 

த�னகைர யலCகாி�� ந�னயமா( தானி��தா�          (7) 
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அ�தர�தி! ேதவ�க9� க�தமல* Wாிட6� 

அ�தரCக ப�த��� வ�த�ள1 சி�தCெகா7+          (8) 

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

    

ேவ� ச�த�ேவ� ச�த�ேவ� ச�த�ேவ� ச�த�    

ஆதி��வான - ெம"+ 

 

ஓ#ேய ஈச�C ��தவன� த�னி! 

ேத# நாிைய� பாியா�கி 

ேகா#� கண�கான� பாிகைள� ெகா7+ 

ேவத� பாியி� ேம! தாேனறி.          (1) 

 

ெச�S& பர�திட ஐ�� பிாிவாக 

வி�ைத;ட� ேவக மா(நட�த 

ச�ேதாஷ மாகேவ ம�னவ� ெமதி� 

வ�� பணி�தC கைழ�திடேவ.          (2) 

 

ெத�ன வைன�க7+ வி�ைத;ட ேனய� 

ம�னவ னC� மகிK6டேன 

மி�ன ெலாளிைய�ேபா! ேதா�>� <ரவி�கி 

ந�னய யாபாாி ெயCேக ெய�றா�.          (3) 

 

பா��திபேன :�ன� ெபா�&ெகா+� ��ேபா� 

பா��த� தாெனஜ மாைனெய�> 

வாதEர� ெம+��ைர�க1 சிவ� 

நாதனா ென�>� <ரவியி� ேம!          (4) 

 

பாிக& த�ைன வில�கி�ெகா7+ ஈச� 

பா7#யராஜ ெனதிராக� ேபா( 

பாிக& ேவ7+ேமா இ!லாவி#! பண� 

நா�� த�கிேற ென� றிடேவ          (5) 

 

ெய�த�� ��பண� ேவ7+வ தி!ைலேய 
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அ�த:டேன <ரவிக& தா� 

வி�ைத;ட� ம�ன� ேவ7+ேம ெய� றிட 

ச�ேதாஷ மாக� கயி�மாறி          (6) 

 

மCகள மாகேவ ம�னவ� மC� 

சCகர� த�த பாிக9�� 

தCக�தினா! கா@! ெவ7டயCக& ேபா"+ 

அCக� �டனக� $�திவ��          (7) 

 

லாயம� தனி! க"#ட6 ம�> 

ராவி! பாி;� நாியாகேவ 

Sய அர7மைன ���� மாளிைக 

�7ட ாீகCெகா7 Yைளயிட          (8) 

 

ம�ன வ�மதி ேகாபமதாகேவ 

ெத�னவைன யைழ�� வ�� 

ெய�னமா யம� ெச(�வி" டாெய�> 

ம�ன� ச6�கா ல#�திடேவ          (9) 

 

அCகம� ேநாக ப�த ர#பட 

சCக ர�Cக7+ அ�னகாி! 

கCைக :தலா> ப�� அ>ேகா# 

தீ��த:� வரெவ� ற�&ெச(ய          (10) 

 

ைவைக நதியி* �ரவாக:� வ�திட 

ஐேயாெவ�> ெஜன� ெநா�தVக 

ஐேயா ெவ�ற:ைற ேக"கேவ ம�னவ�� 

ஆசார வாச@! வ�திடேவ          (11) 

 

அர7மைன $�தி ெவ&ள:� வ�திட 

அரச�C க7+ பய��டேன 

சரசமா( D"+�ேகா ரா9டேன வர� 

க"டைளயி"+ அைண யைட�க          (12) 
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D"+� ெகா�சன� வ�திட6 மC� 

வ�திெயன� ேப� ெகா7டமா� 

Z"+ க"டைள�கி ஆ9க ளி!லாம! 

ஏCகி� தவி�திட ஈச�� ேபா(          (13) 

 

ேவைலக& ெச(யேவ ஆ9க& ேவ7+ேமா 

ேவ7#ய ேவைலக& நா�� ெச(ேவ� 

2@ ெகா+�பவ�� கி�>ைழ� ேபெனன 

ேவைல இ��ெக� ெற�>ைர� திடேவ.          (14) 

 

எ�ன ேவைலக9L ெச(கிற ெத�>ேம 

ஏ�திைழைய� ேக"க அ�ேபா ெசா!வா& 

ம�னவ� ெசா!ப# ெய�த� கைர�காக 

ம7ெகா7 டைணக"ட ேவ7+ ெம�றா&          (15) 

 

2ைடம7 ெவ"#;C ைகயி*ெகா7+ அர� 

2@யாக� த�த� பி"ட:ைத 

2ைடயி* ெகா"ட6� வாCகி யைண�கைர 

ேவகம தாக�ேபா( நி�> ெகா7+          (16) 

 

ேவைலக& ெச(;L ெஜனCகைள யைழ�� 

ேவ7#ய பி"ட:ைத� ெகா+�தB 

ேவைல� கார�ட� ேவ#�ைக யாகேவ 

ேப1$�க& ேபசிேய நி�றி��தா�.          (17) 

 

ேகாப��ட� ம�ன� ேகாெல+��� ைகயி! 

ேகாலா கலமாக ெவ&ளேமாட 

தாப��ட� வ�தி ேவைல�கார� ேபாி! 

தாவிய#�க ஈச� மைற�தா�          (18) 

 

அரச� அர�மீ த#�திட 6�ம# 

அரச� :�கி�ேம! ப"#ட6� 

சராசர :த! எ!லா� அ#பட 



13 

 

ச�தி ர��ல� திைக�திடேவ          (19) 

 

ஆகாய வாணீயா லா�மனா தீசன! 

வா�ெகா�> த�திட பா7#ய�� 

ஆகா அடா�ேம ெச(ேதா மி�ேபாெவ�> 

வா�ட� ெத�னவைன� ேபா*ற          (20) 

 

ெத�ன வ�மீச ��திர 6�ப# 

ம�னனிட� விைட ெப*>ம�ேபா 

அ�னக� சிவ3த லCக& :த!யா6� 

ந�னயமாகேவ ேசைவ ெச(தா�.          (21) 

 

வாதE ர�மகிK ��தவன� தனி! 

வ�� ெத*�:க மாயி���� 

ேவத நாதன� பாதமல�தைன 

ேவ7#� �திெச(� ேபா*றிடேவ          (22) 

 

மா� சிவேயாக ேதவி;ைம ;ட� 

மகிK��ேம ஈச� பா�லகி* 

வாதE ர�த�ைன வாெவ� றைழ�தC� 

ஞான உபேதசL ெச(திட6�          (23) 

 

வா�ல கி!<Nப மாாி ெசாாி�திட 

வாத<ாீச �ரதிN"ைட ெச(� 

ஆன�த மா(ெஜக தீச� ைம;ட� 

ஆகாய� த�னி! மைற�தா ர�ேபா          (24) 

 

மCைகயேர மனL சLச@ யாமேல 

மகிK�� ��மி ய#;Cக# 

மCகள மாகேவ ப�த� தி�விழா 

மகிைம ெசா!8ேவ� ேக9Cக#          (25) 

 

ஆ7ட தனிேலேய ெர7+ தி�விழா 
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ஆனி;� மா�கழி ெய�றி+வா� 

ஆர�ப :த! நட�தி+� வி�ைதைய 

ஆன�தமாக எ+��ைர�ேப�          (26) 

 

Dதிக& ேதா>ேம ேதாரணC க"+வா� 

விதவித மாகேவ கா!க& ந"+ 

ேசாதி�ர காசமா ெயC�� விளCகிட 

கியாஸு ைல"+க& ேபா"#+வா�.          (27) 

 

ெதா7ட�க& ேபா*றி+� ம7டப� த�னி! 

ேதாரணCக& ந�றா(� க"#+வா� 

அ7ட� மகிழேவ வாைழக9C க"# 

5ரண தீபCக ேள*றி+வா�.          (28) 

 

க"# யைச�தா+ மாைலக& ெதாCகேவ 

ப"#னா! ேம!க"+ க"#+ வா� 

ெந"#யினா! ேவண� ெபா�ைமக& க"#ேய 

ேந��தி;ட� ப�த� வ�தி��பா�.          (29) 

 

ம"+� கடாCகா ெத+பி#க& ந�றா( 

வாிைச த�பாம! நி*��பா� 

ப"+� �ைடக&ேம! பள�பள ெவ�> 

இ"ட சாிைக ெதாி;�பா�.          (30) 

 

மCகள மாகேவ மாணி�க வாசக� 

சCகர� பாத மல�ேபா*றி 

சCக� ெதானியதி� ேவ"+ :ழCகிட 

தCக� ப!லா�கினி! வ�தி+வா�.          (31) 

 

ெய7#ைச ேபா*றிட ச�தர� \ாிய�மீ� 

ெர7#னி ேலவல� வ�தி+வா� 

அ7#ய ேப�க9� வ�� ெதாிசி�� 

ெகா7#+வா ாிNட காமிய:�.          (32) 
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4�றினி! 5தமா� வாகனமீதவ� 

46லக� ேதா�� பா��திடேவ 

சா�ேறா� <கK�தி+� வி�ைத தைன�க7+ 

ச�ேதாஷ மாகேவ ேபா*>Cக#.          (33) 

 

நாலா� தி�விழா நா"#ய� ெப7 சதி� 

நாக ாீகமா யா#+வா� 

ேகாலா கலமாக� ேகாாிட அ�ப�ைக 

லாச வாகன� தம��தி+வா�.  (34) 

 

அLசா� தி�விழா :���ப! லா�கினி* 

அ*<தமாக யைம� தி+வா� 

ெவLசா மைரக9� Dசிட சீ�ெப�� 

தLைசநக� பியா7+ ஊதி+வா�.          (35) 

 

ஆறா� தி�விழா வாத< ாீச�� 

ஆைன வாகனமீ ேதறி+வா� 

ஆறா வ:ெதன க7+ களி�திட 

வாண� காGிேயா+ வ�தி+வா�.          (36) 

 

எC�C கிைடயாத வாத<ாீ ச��� 

கCைக தீ��த:த! ெகா7+வ�� 

சCக�தி னாலபி ேஷகCக& ப7Rவா� 

சCகரைன� ேபால லCகாி�பா�          (37) 

 

ேவ7#ய <NபCக& சா*றி�ெகா&வா� ப�த� 

ேவதிய� ேவதCக ேளாதி+வா� 

ேவ7#ய வரCக& த�திட ேயழினி* 

ெவ&ளி ாிஷபமீ ேதறி+வா�.          (38) 

 

ம"+� கடCகாத ெவ7<ரவி த�னி! 

எ"டா� தி�விழா ஏறி+வா� 

வ"ட� தீவ"#க& வாிைச த�பாம! 
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தி"ட :டேன பி#� தி+வா�.          (39) 

 

ஒதிய ஒ�பதி! ஓ��தி+வா� 

ஓயாம! ேவ"+�க& ேபா"#+வா� 

ஊதி+வா�ெகா�< த�ப"டC ேக"#ட 

ஓேகாெவ�ேற வட� ெதா" #+வா�.          (40) 

 

ப�தா� தி�விழா பLச�ர கார:� 

ப�த� பவனி;� வ�தி+வா� 

ப�தர�& ெச(த வாசக காGிைய 

ப�தியா ெய!ேலா�C ேக"#+வா�.          (41) 

 

வாகா யம��தி"ட ெவ&ளி ரத�தனி! 

வாதEர� தா�� வ�தி+வா� 

ஆகாச வாண ம6"+க ளேனக� 

ஆன�த மாகேவ வி"#+வா�.          (42) 

 

யாவ�C க7+ வணCகி ய�& ெபற 

ேவ7#ேய ஆ�ேம ச�னிதியி! 

ேதவ�C க7+ களி�திடேவ அபி 

ேஷகCக9� ந�றா(1 ெச(�ெகா&வா�.          (43) 

 

ஞான உபேதசL ெச(�ெகா&ள ப�த 

னான வாதEர� தம�க�ேபா 

ஆன�த மாகேவ வி5தி�ர ஸாத:� 

அ�<ட� ெகா7+ேம சா*றி+வா�.          (44) 

 

ேவதபா ராயண� ேவதிய ேராதிட 

ஊதிட சCகCக& தா� :ழCக 

ேவத��வ# வாகிய ச�னிதி 

ேவ7#ேய ப�த�L ெச�றி+வா�.          (45) 

 

ப�த� மிக�பாி $�த மன�ட� 
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ச���ம� �ேராப ேதசமைத 

த��வ மாயைட��� தமமா� பர 

மான�த காGி;� த�தி+வா�.          (46) 

 

ப�த� தி�விழா பாாினி 8&ளவ� 

ப�தி ேயா+வ�� பா��திட6� 

<�திர ச�தான மாய$ வி��தி;� 

:�தி;� ப�தி;� ெப*றி+வா�.          (47) 

 

ஆவிைடயா� ேகாவி லா�ம னாத(ய� 

ஆவ8ட� ெச�<� ��மிதைன 

ேமவிேய இ�பமா(� ப#�தவ� பர 

மான�த ேபாி�பC ெகா7#+வா�.          (48) 

 

--------------------------------        � றி �� றி �� றி �� றி �        --------------------------------------------    


