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Source:Source:Source:Source:    

	�னீ�சர�� �வ�வா�பிைக பி�ைள�தமி� 

ஆ�க�: ெசா�க� 

ெவளி��, 	�ேன�வர� ேதவ�தான�, சிலாப�. 

1999, 2012 

பதி!":  � கமலா�பிகா சேமத �ைகலாசநாத $வாமி ேதவ�தான� 

�மதி திாி"ர$%தாி அ�மா� ைகலாசநாத� '(�க� ஞாபகா*�த ெவளி�� 

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

ெவளி���ைரெவளி���ைரெவளி���ைரெவளி���ைர    

 

இல,காதீப�தி- 'அலேக�வர�’ என � சிவமஹா "ராண� சன�'மார 

ச�ஹிைதயி- எ��ேதாத!ப�வ��, '!ஜிகா த%திர�தி- ‘ேதவேமாஹினீ 3ட�’ 

என5�, மா*�க6ேடய"ராண�� காமா7ச விலாஸ�தி- சா,காீ 3ட�, � 

ல,கா3ட� என5� வித%ேதாத!ப�வ�மான சிற!"�க�மி�க ச�தி3டமாக 

	�ேன�சர� விள,'கி�ற�. இ�தல�திேல ஸ*வா3:டவர!பிரத � 

வ�வா�பிகாேதவி அ(ளா7சி ெச;� வ(கி�றா�. 

 

இ<வாறான சிற!"�க� மி�க ேதவிைய வியாசபகவானா- த7சிண ைகலாஸ 

"ராண�தி- (XVI 94 - 101) �தி�க!ப�பவ=�, ெகா�'வி- ச. சபார�தின 

	த>யாரா- ஆசிாியவி(�த�தா?�, ெகா�'வி- சி. சில�"நாதபி�ைளயா- 

பதி@ற%தாதி, ஆசிாிய வி(�த�தினா?�, "Aதிவய- R. S. த�" உபா�யாயரா- 

பதிக�தா?�, S. M. ராஜ!பாவா- வி(�த�தா?�, சிவ� சி. பால$!பிரமணிய� 

'(�க�, நவா>C* ேசாம$%தர!"லவ* இ(வாினா?� தி(DEச>னா?�, 

ெபாியசாமி!பி�ைளயா- '�மியினா?�; கி. வா. ஜக�நாதனா- வி(�த!பா-

வினா?�, கலாநிதி கா. ைகலாசநாத� '(�க� அவ*களா- பEசர�தின�தா?�, 

ெசா�கனா- அ%தாதியினா?�; தி(மதி ெச-வ� க-யாண$%தர�தினா- 

மாைலயா?� �தி�க!ப7� அ(� பா>��வ(கி�றவ=� மன�, வா�', 

காய,க=�' அ!பா@ப7டவ=மான ேதவி வ�வா�பிைகைய இனிைமயான 
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தமி�பிரப%த,க=� ஒ�றான பி�ைள�தமி�! பிரப%த� Gல� ஆசிாிய* ெசா�க� 

அவ*க� பா�H�ளா*. 

 

இ<வ�வா�பிைக பி�ைள�தமி�! பிரப%த�தி- ேதவிைய 5 மாத,க� 	த- 21 

மாத,க� வைரயான ப(வ,களான கா!", ெச,கைர, தா-, ச!பாணி, 	�த�, 

வாராைன, அ�">, அ�மாைன, நீராட-, ஊEச@ ப(வ,களிJடாக ஆசிாிய* 

வ*ணி�கி�றா*. பாமர(� ப6�த(� "ாி%� ெகா�=� அளவி@'� 

ெசா�னைடH�, ெபா(ணய	� மி�கதாக இனியதமிழிேல ஆ�கி ஆசிாிய* அவ*க� 

அ�பிைகயி� அ(=�'! பா�திரமாகிH�ளா*. அவ(�'� தமிAல' எ�L� 

கடைம!ப7��ள�. 

 

நாய�மா*க7ைட வா�விடமாக� ெகா6ட ஆசிாிய* ெசா�க� அவ*கைள� ைசவ� 

தமிAல' ந�' அறிH�. 

 

ஆசிாிய* ெசா�கM�' � வ�வா�பிகா ேதவியி� தி(வ(7கடா7ச� எ�ெற�L� 

நீ,காம- கிைட!பதா'க! 

 

இ%N?�'� த'%த 	�Mைர ஒ�றிைன வழ,கிய என� சேகாதர* ேபராசிாிய* 

கா. ைகலாஸநாத� '(�க� அவ*க=�'� என� ந�றிக=ட� O�ய 

நம�கார,கைள ெதாிவி��� ெகா�கி�ேற�. 

 

பார�பாியமாகேவ 1948� ஆ6� 	தலாக �	�ைனநாத ெப(மாM�'� 

�வ�வழகி�'� நைடெப@Lவ(� ல7சா*�சைன தின�தி� ப'தானிய வ(ட�� 

ல7சா*�சைனயி� இLதிநாளான இ�L இ%Nைல ெவளியி7� ைவ!பதி- 

மகி��சியைடகி�ேறா�. இதைன அ�பிைகய�யவ*க� அைனவ(� ப���! 

பய�ெபLவா*களாக. 

 

இ%N>ைன கணினி வ�வி- வ�வைம��� த%த யா�!பாண�� Institute of 

Informatics Studies நிLவன�தின*�'� கணினி அ�$!பதி!" ெச;த க,ைக 

ெகா�பிC7ட* நிLவன�தி@'� எம� ந�றியிைன� ெதாிவி���ெகா�கி�ேறா�. 

திாிகரண $�திHட� இ�ைத!Pச ந�னாளிேல � வ�வா�பிகா ேதவியி� 

பாத�கமல,களி- இ%N>ைன� சம*!பி�கி�ேறா�. 
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         கா. இர�தின ைகலாசநாத� '(�க� 

         பிரதான '(5� த*மக*�தா5�, கா*ய கலாம%திர�. 

 

� 	�ேன�வர� ேதவ�தான�, சிலாப�. 

ெவ'தானிய ைத!Pச ந�னா� 

31.01.1999 

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

இல�கிய கலாநிதி ேபராசிாிய# காஇல�கிய கலாநிதி ேபராசிாிய# காஇல�கிய கலாநிதி ேபராசிாிய# காஇல�கிய கலாநிதி ேபராசிாிய# கா. . . . ைகலாஸநாத� %&�க� ைகலாஸநாத� %&�க� ைகலாஸநாத� %&�க� ைகலாஸநாத� %&�க�     

அவ#க�அவ#க�அவ#க�அவ#க�    வழ)கிய ��*ைரவழ)கிய ��*ைரவழ)கிய ��*ைரவழ)கிய ��*ைர....    

உ 

சிவமய� 

ெசா�க� ெப(� தமி� அபிமானி. அ�பிைகயிட�தி- ெப(� ப�தி P6டவ*. 

	(கப�த�. எ�னிட� ப-கைல�கழக�தி- க@ற மாணவ*க=� எ�L� எ� 

ஞாபக�தி- இ(�'� ஒ(வ*. '(ப�திமி�கவ*. த�னாசா� த�ெனா� க@ேறா� 

த�மாணா�க� பாயிர� எA�வத@' உாியவ* எ�ற 	ைறயி- உாிைமHட� 

இ!பாயிர� வழ,'கி�ேற�. 	� ஒ(	ைற வ�வழகிமீ� பாட-க� பா�H�ளா*. 

இ!ெபாA� வ�வா�பிைக பி�ைள�தமி� பா�கி�றா*. ெசா�க� வா; Gலமாக 

வ�வழகி ேம- இ!பிரப%த� ெவளிவ(கி�ற�. அழேக உ(வானவ� வ�வழகி 

எ�L� அழைகH� அவைளH� பிாி�க 	�யா�. ேநாி- பா*�தவ*க� இதைன 

ந�' உண*வ*. 

 

பிரப%த,க� தமி� இல�கிய�ைத! ெபாி�� அழ' ெச;கி�றன. இ!பிரப%த-

வைகைய� சா*%த� பி�ைள�தமி�. 

 

'வேயாவ�தா விவ*ஜிதா' எ�ப� ல>தாசஹ�ரநாம,களி- ஒ�L. வய� 

வ'�க!படாதவ� எ�ப� இத� ெபா(�. 'பாவனாக�யா' எ�ப� 

இ�ெனா(நாம�. பாவைனயா- அைடய�த�கவ� எ�ப� இத� ெபா(�. 

பாவைனயினா- சிLப(வ� ஒ( ெபாA�� காணாத உலகமாதாைவ� சிLமியாக� 

க@பி��, சிLமியாக இ(�'� இ!பிரப%த�தி- கா!"!ப(வ�, ெச,கீைர!ப(வ�, 

தாலா!ப(வ�, ச!பாணி!ப(வ�, 	�த!ப(வ�, வாராைன!ப(வ�, அ�">!-

ப(வ�, அ�மாைன!ப(வ�, நீராட@ப(வ�, ஊEச@ப(வ� என ப��! 

ப(வ,கைள� ெகா6� அ<வ! ப(வ நிக��சிகைள மனமார வA�தி கவிைதயா- 

களி�தத� விைளேவ இ!பி�ைள�தமி�. இ!பாட-க� Nறி?� ெப('� 

உண*�சி!ெப(�' பாட-களாக! பாிணமி�கிறைத� க6� $ைவ��! ேபாி�ப� 
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க6ேடா�. அ�பிைகைய பாைலயாக, சிLமியாக, பாலாபரேம�வாியாக! பாவைன 

ெச;� உபாசி�'� 	ைறயின(�' இ!பாட-க� ெப(� அ*�த":�ைய 

உைடயைவ. ெசா@$ைவ, ெபா(7$ைவமி�கைவ. $ைவ�க�$ைவ�க� 

ெதவி7டாதைவ. 

 

இ<வைகயாக, சிLமியாக வள*%� சகல 'ணநல�க=� மி'%� விள,'� 

ப(வ,கைள� காளிதாஸ� 'மாரச�பவ� எM� மஹாகாவிய�தி- தன�' உாிய 

	ைறயி- 	த- ச*�க�தி- சிலபாட-களி- வ*ணி�கிறா*. இ�5� க@பைன வழி 

எA%தேத. ஈ�ைணய@ற� இ<வ(ணைன. 

 

கவிக� த�த� சா�*ய�தா- சாதி�காத� எ�ன இ(�கிற�. வா�க ெசா�கனி� 

கவிதா சாம*�ய�, 

 கா. ைகலாஸநாத� '(�க�. 

 62, TARNICA ROAD, HOWICK, 

18.01.1999. AUCK LAND, NEW ZEALAND. 

----------- 

உ�,ைறஉ�,ைறஉ�,ைறஉ�,ைற    

ெவளி�7�ைர 

	�Mைர 

'லெத;வண�க� விநாயக வண�க� 

அைவயட�க� 

1. கா!"! ப(வ� 6. வாராைன! ப(வ�  

2. ெச,கீைர! ப(வ� 7. அ�">! ப(வ� 

3. தால! ப(வ� 8. அ�மாைன! ப(வ� 

4. ச!பாணி! ப(வ� 9. நீராட@ ப(வ� 

5. 	�த! ப(வ� 10. ஊEச@ ப(வ� 

நிைற5ைர 

பாட- 	த@ 'றி!பகராதி 

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

%லெத.வ வண�க�%லெத.வ வண�க�%லெத.வ வண�க�%லெத.வ வண�க�    

 

நல%தி க�தி( ந-ைலயி@ க%தைன� 

சில�" ெம-ல�� சி@றிைட யாெரா�� 
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இல,கி எ,க=� கி�ன(� ஈ%தி�� 

ெபால,ெகா� ேவ@பைட யாளைன! ேபா@Lவா�. 

 

விநாயக# வண�க�விநாயக# வண�க�விநாயக# வண�க�விநாயக# வண�க�    

 

ஓ� எM� பிரணவ� �(வாகி உலெகலா� 

      ஒ(வனா; வி�கின,க� 

ஒ�Lேம இ�றிந� றாகேவ அ�யவ* 

      உ�ளஅைண மீதம*%� 

நா�எM� ஆணவ! பிணிக�% தவ*தம� 

      நைவயழி� த(�$ர%� 

நாதனா; ஞானமளி ேபாதனா; ஐ%�கர 

      ந�பனா; நில5ெம%தா;! 

ேபா�எம� வழிெயலா� கல,கைர விள�கமா;! 

      ெபா>%தி�� ஆைன	கேன! 

"�திசி� திெயM� ெபா�ெனழி@ பாைவய* 

      "க>ட, ெகா�=மா*ப! 

ஆ�என இைச%ெதன� காதர� ஆகி�� 

      அ�ைன	� னீ�சர�தா� 

அகிலா6ட நாயகி� க�"ட� அளி�தி�� 

      அ(%தமி�� கவிதைழயேவ. 

 

அைவயட�க�அைவயட�க�அைவயட�க�அைவயட�க�    

 

அ6டசரா சரமைன��� அ(ளா@ ேபணி 

      அ<வவ@றி@ ேக@றெவலா� அளி�'� அ�ைன 

ப6ைடயந@ கவிவாண* பல(� பா�! 

      பரவிநி� ற(�ேவ7ட பாைவ யா7(') 

உ6�ற,கி உலகினிேல உழ?� நாேய� 

      ஒ(சிறிய தமி�மாைல "ைன%� T7ட- 

"ம6�ெமாளி� கதிரவM� கிைணநா�" எ�L 

      மமைத ெகா=� மி�மினியி� மைடைம அ�ேறா! 

 

ஆயிMேம தி(Gல* O@றி@ ெகா!ப 

        அவள��ேகா* ப�சிைலயா; ஆனா@ ேபா�� 

பாய(ைள ெவ�ளெமன வழ,'� அ�ைன 
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        பராச�தி கைட�கணி!பா� எ�L ந�பி� 

ேச(;)யாM� எ�பி�ைள! பா7ைட� சா�தி� 

        ெச�மல*ேநா� றாளிைணைய! பணிேவ� தாH� 

''ெபாயி�எ� 	�ைவேய- " எ�னா ளாயி� 

        "லவ*க=� "ற%த�ளா* ேபா@Lவாேர! 

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

1. 1. 1. 1. கா121 ப&வ�கா121 ப&வ�கா121 ப&வ�கா121 ப&வ�    

சிவெப(மா� 

 

ேகாவண� ��னேம ஆயிM� ேகாவண� 

        '�றிடா ம�றா�ைய� 

    O�ேய அ�னவ@ ெகா�ைளயி� ப,ெகாள� 

        ெகாழிதமிழ! பா7�ைச�த 

நாவண� மி�கவ* நா-வ(� க(ளிைன 

        ந-கிU டளிந�பைன 

    ந�பிேய பாதப, கயமீ� U�%ெதம� 

        நாவ>� திட!ேபா@Lேவா� 

சாவண� ெசலவிடா �;வண� கா7ட5� 

        ச%தமா* தமி�ேக7க5� 

    சிலாபந� னகர�� 	�ைனய� பதியிைன� 

        சா*%தஎ� வ�வழகிைய! 

Pவண ேமனிெயா� P��� '?,கி�� 

        ெபாழிெலன! Pணணி%� 

    ெபா>%தி�� ெச-விதைன ஆக�தி னி@ெகா6� 

        ேபா@றி! "ர�கெவ�ேற.      01 

------- 

தி(மா- 

 

த7�� ேக7க ஆளி-ைல� தLதைல எ�ேற தா;கவல� 

      ச@L� அEசா தயேலகி� தறதற எ�ேற உறிஏறி� 

ச7� ெவ6ெண; உ6டா?� ச@L� ெவ'ளி ெகா�ளாம- 

      த,க� மக�ேபா- அரவைண��� தAவி மகிA� ஆ;�சியாி� 

'7�! பி�ைள, ேகாபால� 'L�ப�, தி(வி� மணவாள� 

      ேகால� கா*நிற ேமனியினா� 

க7�! பா'� 	�கனிH� காணா� $ைவயி� ெசா-லழகி கவினா*  
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      ெபாழி-T� 	�ைனவள* கனிைய இனிேத கா�கெவ�ேற.        02 

----------- 

	(க!ெப(மா� 

 

ேவத ஞானபாி Pரண� பிரம� 

      ேமைத அ-லென� ைவ�தவ� 

ேமனி ெச�பவள மானவ�, க(ைம 

      ேம5 க6ட	ள எ�பிரா� 

 

காத- ெகா6�ெசவி த%� ந@கதிைய� 

      கா7�� 'ஓ�' எMேமா* ம%திர� 

க(� ந@ெபா(ைள உைரஎன� ெகன?� 

      கனி5ெகா6� ெபா(�வி ாி�தவ� 

 

சீத மா*தமிைழ ஓத ைவ�ெதம� 

      சி%ைத ந�''� ெகா6டவ� 

சீL ேவ?�	க� ஆL ேமா�ெச�L 

      ேதவ* ��பம� ேறா7�ேனா� 

 

ேமா� ேவ-விழிெகா6 டா�, O�தைன�த� 

      ேமாக லாகிாியி- U��திய 

	�ைன வாழழகி த�ைன அ�"மி�க 

      	%திேய "ர�க எ�Lேம.        03 

---------- 

ைவரவ�கட5� 

 

ஆணவ� மி'�திட அைன��ேம த�Mைடய 

      ஆ�கெம� றக,காி�ேத 

அனலா� த�னி?� தா�ெபாிய� எ�ெற6ணி 

      ஐ%�தைல யா�தாெனன 

 

Uணானா;� திாி%தி7ட ேவதனி� தைலெயா�L 

      U�%திட� கி�ளினாைன 

ெவ,ெகா�ய தீைமக� U�%�பாி நாசமா; 
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      ேமதினிவி7 ேடா7�வாைள� 

 

காணேவ $வானவா கன�தம*% W*கைள� 

      கா�கி�ற காவலாைன� 

க(நீல ேமனிெயா� கன-விழி! பா*ைவெகா� 

      கா7சியான அ�ேபா@Lேவா� 

 

Pணரவி ேனா�"> அதழணி% ேதகய� 

      �ாிேபா*�'� எ%ைதயாாி� 

ெபா�ெனழி@ பாைவைய� ச,'வைள யாளிைன! 

      ேபா@றி! "ர�க எ�ேற.        04 

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

Uரப�திர� கட5� 

 

த�க� த�ைன அகில�தி� 

      தைலவ� ஆக� த�கவனா;� 

த'தி ேநா�கா திLமா%� 

      தைலவ� த�ைன மற%�ெசய! 

 

"�க ேவ�வி� கமர*க=� 

      "'%தா* "க-யா* எ� ஓரா* 

"�ைம க�ய� சிவ�ஏவ! 

      ேபா%தா� அழி�தா� "->யைர� 

 

ெசா�க� த,க ேமனியினா� 

      $%தர@ கீ�ைல எM	6ைம 

ெசா-லா ல�றி� ெச;ைகயினா@ 

      Tதின* உணர ைவ�தமக� 

 

மி�க Uர ப�திரைன 

      ேவ6�! பரவி� �தி�தி�ேவா� 

ேவயி� ேதாளி 	�ைனயைள 

      விைழ%� ந�' கா�கெவ�ேற.        05 

---------- 
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அாிகர"�திர* 

 

''பாாினி- வி6ணிற பாதல� தினி-வா� 

      பவ*எவ* எனிMேம யாக! 

பதி�'வ� கர�ைத எனி-அவ* தைலயி@ 

      ப$மமா; ஆக'' எ�றரைன 

 

ஈரமி- ெகா�ய� ேவ6�ய வர�ைத 

      ஈ%தவ� மீ�ேசா தி�க 

ஏ@றின� அEசி ஓ�ேய மாய� 

      இடEசர6 எ;திட மா?� 

 

ஓெரழி@ க�னி உ(5ட� ேதா�றி 

      உ?�தைன உயி*கவ*% தி7டா� 

ஓ�ேய ஒளி�த அரனவ� தி(�பி 

      உ(வினி- ேமாகினி யான 

 

கா((� கனிைய� கல%தன� கல%த 

      கல!பினி- ேதா�றிய ஐய� 

க��"> ஊ*தி, கா-பி�� தி�ேவா� 

      	�ைனயா7 கா�திட எ�ேற.        06 

-------- 

மாகாளி 

 

இத�கைள! 3றி	� வ(கி�ற இ(ப@க� 

      இ(7பிழ� பைனய ேமனி 

உ(�ெதA% ெத,கX� கன@ெபாறி பற�'மி( 

      ஏ@றமா* ெச;ய விழிக� 

 

கத�மி'� �லக�தி� ெகா�ைமக� அைன�ைதH� 

      கைள%திட@ 'ாியP7ைக 

க,காளேனா� ெவ,கான க�திேல 

      கதி�ெதA% தா�� ஆட- 
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வத�பல "ாி%�ெகா�� அர�கைர அழி�தவி6 

      ணவ*க=� கித� அளி�ைக 

வா;�தேப ர�ைனமா காளிைய! பய��ட� 

      ப�திமிக! ேபா@L கி�ேறா� 

 

பத�பE சினா@ ெச;� பவள�ைத இதழா�கி! 

      பா-வண! ப@கேளாேட 

பழ�ெப(� 	�ைனயி� கைழHற� ேதாளிைய! 

      பாி%�ேம கா�க எ�ேற.        07 

---------- 

கைலமக� 

 

பாேலா� ேத�கல% தாலைனய ெசா-ெபா(� 

      பதமா;� கல%� "லவ* 

பா��� பாட>� $ைவநய% தி�கி�ற 

      பாைவெவ6 கமலாசனி 

 

ஞாலமிைச இைசேபா�கி நைவயL� தி�க�ப� 

      ந�ைனய� காளிதாச� 

நலமி�க ெச%தமி�� கவி'மர '(பர� 

      நாவினி- அம*%த ெச-வி 

 

ேகாலமி' ெவ�ளாைட ெவ�ளணிக� ெசபமாைல 

      UைணH% தாி�த அ�ைன 

'வலய� தLப�� நா�ெகM� கைலெயலா� 

      'ைடநிழ@ கா�'� அரசி 

 

வாைலயா; 	�ைனயி- வ%த(ளி எ,களி� 

      வா�விM� ெகாளி விள�கா; 

வள*கி�ற மாேதவி� காகேவ ேவ6�வ� 

      வA�திேய கா�க எ�ேற.        08 

___ 

தி(மக� 
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தி(மா- உள�மகிழ அவ*மா*பி ேலதிகA� 

      தி(வா7� எ,கள� ெப(மா7� 

சிLவாயி ேல	Lவ- ெப(�ஆழி ஆ�விழியி- 

      ெதளிவா'� ந@க(ைண� சீமா7� 

 

ம(வா தவ�த(�'! "விவா�5 ெவ%�யரா� 

      மகிழா*க� ஆயிM� த(ளா7சி 

ம(5� நல�த(�ேகா அளகா "ாி�கதிப� 

      மதி�க� த'�ெப(ைம அைடவாேம 

 

க(வா தைன�ெகதிரா; அறமாதி ெச;வெரனி� 

      கனகால� இ�பினிேல திைள!பா*க� 

கடலா(� நEைசH6ேட அ	தார ைவ�தவனி� 

      கனியான 	�ைனவள* எழிலாைள 

 

உ(வான ெச,கமல� �ைறவா;! மன,கனி%ேத 

      ஒ(கால 	�வி��� நீ,காம- 

இைணயாக நி�றிட ெவ� றிதமாக ேவ6�கிேறா� 

      இனியா ைளேய"ர% த(�வாேய.        09 

_____ 

தமி��தா; 

 

எ%தமிேழ! எழி@றமிேழ! ஏ@றமி' தமிேழ! 

      இ�ப(=� ெத;வதேம! இைணயி>எ% தாேய! 

அ%த	ன� கி-ைலெயன வ%தைனக� ெச;ய 

      ஆாிய�ேதா ட(கம*%� சீாிளைம ெகா6டா; 

ெசா%தெமன உ�ன�க� T7�Hள� ேத�தி� 

      $%தாிேய! அEச>ைய� த%தி�ேவா� எ�L� 

ப%தமL� தி�பமளி� ெத,களிைன� கா�'� 

      பராச�தி� கரணாக நி�றி�க நீேய.        10 

____ 

2.2.2.2.ெச)கீைர1 ப&வ�ெச)கீைர1 ப&வ�ெச)கீைர1 ப&வ�ெச)கீைர1 ப&வ�    

 

ப�Mத@ கி�னிய ெசா�னய! ைப%தமிழி� 
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      ப6ணிைசயி ேல'ளி*%� 

பழமைறயி லைம�திக� மனமகி� 	Lவெலா� 

      பாி%�ந@ ெசவிம���� 

 

க�னல� சா@றிைன� கா;�சி! பதEெச;த 

      க7�யி� இனியவான 

கவினா( ெச<வித� மல*�திேய ேக7பவ* 

      கனி%�(க ஒ>ெயA!பி 

 

அ�ைனேய! உ�னாிய அனி�சமல* ேமனியா- 

      அ�"வியி ேலதவ�%� 

அைன�தி?� "னிதமா� க,ைகயி� ேமலான 

      அாிய5மி� நீ*வழி��� 

 

சி�ன5� வா;ேநாவ� கி*கிெர� ெறா>ெச;� 

      ெச,கீைர ஆ�ய(ேள 

சிவதல� �ய*தல� என!பக* 	�ைனயா;! 

      ெச,கீைர ஆ�ய(ேள.        11 

____ 

 

ஆ@L� Pைச ெநறிமாறா 

      அ%தண* ஆ@றி� �தி�திட5� 

அைண%ேத உ�ற� அ�யா*க� 

      அ(�தா எ�ேற அர@றிட5� 

 

ேபா@றி! "க�%� Pாி��! 

      "லேவா* பாமைழ ெபாழி%திட5� 

Pவா* ேசாைல! "�மலரா@ 

      "ைன%ேத மாைல சா�திட5� 

 

O@ைற� 'தி�த O�தா� 

      'Wக>� ��ைன ேநா�கிட5� 

'ளி*%�� தி(வா; திற%� நீ 

      'வலய ெம-லா� மகி�ெவ;த 
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ஆ@றி� ஒA�கி� ெம�ெமெலன 

      ஆ�க இனிேத ெச,கீைர 

ஆதியி� 	�ைன! ெப(வா�ேவ! 

      ஆ�க இனிேத ெச,கீைர.        12 

__________ 

 

ஆயிர� இத�ெகா6ட தாமைர மலாிேல 

      அம*%த(=� எ�பி ரா7�! 

அகில	ட� அ6ட,க� சராசர� யா5ேம 

      அைண��வா� வளி�'� அ�ைன! 

 

பாய(� ெவ�ள�தி ேலதிைன� திடஅைவ 

      பா>�'� ேம�ைம யா7�! 

பாலகி வ�5ெகா6 டரவி%த மீதிேல 

      பாி5ட� இ(%த உ�ைன� 

 

ேதாHம� ெபழவ%த இமய�� ராசM� 

      ேதாைகெயM� ேம�ைன யா=� 

�தி��ேம மா*பார அைண��ந� மகெள�L 

      ெசா%த	� ெகா6டாடேவ 

 

ஆHமறி வான%த Yபிணி! 	�ைனயா; 

      ெச,கீைர ஆ�ய(ேள 

அ	தவா; மல*�திநீ கி*கிெர� ெறா> ெச;� 

      ெச,கீைர ஆ�ய(ேள.        13 

_______ 

 

சிவனவ� ச�திையHE ச�திசிவ� த�ைனH� 

      சிற!"ட� ஈ�ற பி�ைன� 

சிவ�ச�தி இ(வ(� உல'யி*� '(�த(வ* 

      சிவஞான சி�தி O@L 

 

இைவெயலா% ேதா@றிM� சிவ�மாணி ச�திH� 

      ஏ@றமா* க�னி ேயயா� 
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இ�5மஃ �ைர�கி�ற உ6ைமேய ஆ;%தி�� 

      ஏ@பேத மL�த >-ைல 

 

பவவிைன ெகா6�லகி@ க(வி(% �ழலா� 

      பா>�க� 'ழவியாகி! 

பாாினி- வ%�தவ� பாலகி! 	�ைனHைற 

      ப�த(� ெக;!பில ைவ!ேப! 

 

சிவெமM� ெச�ெபா(7 'யிர�ன ெச-விநீ 

      ெச,கீைர ஆ�ய(ேள 

சி@றிைட! ெபாியவிழி காிய ஒளி ேமனியா;! 

      ெச,கீைர ஆ�ய(ேள.        14 

__________ 

 

பா7� னா-வழி பா7�னா- மைற 

      பரவலா- ஒ>எ� ெற�ற� 

பா;%�ேம அ(வி U�த-ேபா- ஆர 

      வார� மி�கதா� 	�ைனயி- 

 

ஏ7�த�� கமல வாவியி- இைளய 

      இ�னL� வளிவ% �ளரலா- 

இனிய க%தமண 	Lவ ெத!ெபாA�� 

      எ,கX� பர5� அ-லேவா? 

 

O7�ேய இனிய பா?ட� நறிய 

      '�றினி@ 'றவ* த%தேத� 

'ளி*%த பா-தயி(� இனிய 	�கனிH� 

      ெகா6� ந-லஅபி ேடக,க� 

 

ஆ7�வா* அாிய ெதா6�ேல மகி�% 

      தா�கெச, கீைரேய 

அவனி எ,'	� "க�ம ண%திடநீ 

      ஆ�கெச, கீைரேய.        15 

____________ 
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	கி-மதிவி- கயேலா� திலமல* மா,கனிH� 

      	�திெனா� சிவ%த பவள� 

	AைமH% தா,கியழ ெகாAகேவ வEசிெயன 

      	�தைன� கனிய ைவ�'� 

 

அகிலா6ட ஈ$வாி ெகௗாிெகௗ மாாிஉய* 

      ஆதிபரா ச�தி உைமேய! 

ஆதிH� அ%த	� இ-லாத ேசாதிெயாளி* 

      அ�தM� கிடம ளி�தா; 

 

சிைகெகா6ட மயிலால வ6�ன� மல*கைள� 

      ேத�ேய ாீ,காி�க� 

ேச*	கி-க� இ���மைழ ெபாழி%திட� சீ(ட� 

      சிற%தவள� நிைறH 	�ைன 

 

சக�தினி@ றைலைமெபற அைம�தி�� ேதவிேய! 

      ெச,கீைர ஆ�ய(ேள 

சி�த�தி- நி�தெமாளி* உ�தமி! நீந�' 

      ெச,கீைர ஆ�ய(ேள.        16 

__________ 

 

ச%திரம6 டலந�வி- ல>தமகா நி�ையயா;� 

      த6கைல க�பதி னாLட� 

ச*வபாி Pரணிெய� ெற<ெவவ(� ஏ�தஒளி 

      கா?ைவ ஒ<ெவா* திதி�'� 

 

ந%த>- ெவ<ேவL நவமான ெபய*ெப@L 

      ந@கைல க�ஒ< ெவா�Lேம 

நா�ெதாL� வள*%�பி� ெனா�,கிநி� றாியவா� 

      நாடக� பயி? ந,கா;! 

 

"%தியி- உைன�ெகா6� வ%தி�க வ%த(� 

      "ாிகி�ற ந�ெனE சினா;! 

Pரணி! "ராதனி! ெகௗமாாி! ச,காி! 
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      ேபாதமி� க(= 	�ைன� 

 

சி%ெதழி@ பதிவாA� $%தாி! $த%தாி! 

      ெச,கீைர ஆ� ய(ேள 

சீலமா* பாலகி! ஏலமா* 'ழ>நீ! 

      ெச,கீைர ஆ� ய(ேள.        17 

__________ 

 

கால, 'ல, நாம, $�த ெமா� நாத 

      வி%�, ஞானகலா சிவமான 

க(� நவ"வன ெமMமிைவக� ச�தி 

      சிவ	ைடய ேகாண� ஒ�பாM� 

 

சால மி'திறனி@ ேகால	ற இைணய� 

      ச,கமி� திட>� விைளவாக� 

சா@L 	ய*ெதாழி-க� G�L� 	ைறயாக� 

      ெச;ைக நிக�வ வா�உண* Dற 

 

ஆல ெமாளி*க6ட@ காதர, க�த(� 

      அEெசா>ள ம,ைக நீய�ேறா! 

அ�றி உ��ைணெயா� றி�றி ஒ( ெசய?� 

      ஆகிடாெதன5� அறிேவாேம 

 

Wல உ(�ெகா6� 	�ைன நக*வேத 

      ஆ�ெச,கீைர இனிதாேய 

ேசாதி எழி- ந,ைக! மாலவனி� த,ைக! 

      ஆ�ெச,கீைர இனிதாேய.        18 

__________ 

 

கா*, Oதி*, 	�பனி, பி�பனி, ேவனிெலா� 

      காைலபி� மாைல என?� 

க(திேய மாத�ஆ6 \ழிHக ெம�ன?� 

      க(�தி லாள, கண�' 
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கா*'ழ@ க@ைறயிைன� தா,'வE சி�ெகா]! 

      காலவா தீைத நீேய 

கனி5மி' 'ழவியா; உைனெய6X ேவாெமனி@ 

      கைடெக7ட Gடர�ேறா? 

 

ஆ*!பாி� ெதAகி�ற அைலக�நி�ற ேபராழி 

      அதனி-நா� பரமாXவா� 

ஆயிM� ேபராைச ெகா6�ைன� சிLமியா; 

      அக�தினி@ ெகா6� வி7ேடா� 

 

சீ*மி'� ெசலவிஎ� சிLைமைய மற%�நீ 

      ெச,கீைர ஆ� ய(ேள 

சிவைனேய பி�தா�'� 	�ைனயி� ெச-விேய! 

      ெச,கீைர ஆ� ய(ேள.        19 

__________ 

 

	�ைன! பதியி� ெப(வா�ேவ! 

      G�ேதா*� ெக-லா� G�தவேள! 

G�த கணபதி ம�ேயற 

      	�த� இ7� மகி�பவேள! 

 

பி�ைன� 'மர� வர�க6� 

      பி�தா; அவைன அைண!பவேள! 

ெபாிய சிவனி� ெப(மா7�! 

      பிற,' மா?� க(%த,கா;! 

 

உ�ைன மகளா; இமவாM� 

      உ�தமி ேமைனH� ெபL�ேப@ைற 

உைர�த@ ெக�மா- எளிதாேமா? 

      உவைம கட%த வ�வழகீ! 

 

சி�ன ெம;ெகா6 ெட�	�ேன 

      ெச,கீ ைரநீ ஆ�கேவ 
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சிவ%த இதழி- அ	Wற� 

      ெச,கீ ைரநீ ஆ�கேவ.        20 

____________ 

3. 3. 3. 3. தால1 ப&வ�தால1 ப&வ�தால1 ப&வ�தால1 ப&வ�    

 

ப��� தைலH� ஆணவ	� 

      பாாி� தி7ட இராவணைன! 

பக*G� Lலகி@ கதிபதிைய! 

      பகழி ெகா6� �ைள�தபிரா@ 

 

பி�த னாக! பிரமக�தி 

      பி��ேத அைல�த ேபாதினிேல 

ப�தியி@ கைல�த பிரானாெய� 

      பாிகாரE ெச;தவ� தி�னா; 

 

	�தி ய(=� 	�ைனயைன 

      	�வ% ேத�தி� ெதாAததனா- 

	Aதா; அத�பி� தள*%த�5� 

      	AைமH� உ6ைம� கைதயா'� 

 

அ�த� அவனி� ஆ(யிேர! 

      அ(ேள! தாேலா தாேலேலா! 

அE$க� 'தைல ெமாழியாேள! 

      அ�ேப! தாேலா தாேலேலா!        21 

_____ 

 

மாேல பர�ெபா(� எ�Lைரெச; 

      மாபா தக�ைத! "ாி%ததனா- 

மாேத வ�	� உய*�தியைக 

      ம�யா �ழ�ற வியாச@'� 

 

சால உ6ைம தைனHண*�தி� 

      சாப% தீ*�த அ(ளாள� 

ச%நிதி 	�ைனயி- அவேனாேட 
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      சாியா சன,ெகா� தயாபாிேய! 

 

ஓல மி7�� சரணைடவா* 

      உ�ள� ெதாளி(� ஒளிவிள�ேக! 

ஒ(ைம மன�ேதா*� '�ஞான� 

      உவ%ேத அ(=� உ�னதிேய! 

 

கால� யா5� நா�மகிழ� 

      கனிேய! தாேலா தாேலேலா 

கா7�� வதன� த6மதிேய 

      கதிேய! தாேலா தாேலேலா.        22 

____________ 

 

	�ேன� சரனா* வ�வழகி 

      	தி*ஞா ன��� கணநாத� 

	(கா* இளவ- இவ*க7' 

      	ைறயா;� ேகாயி@ றி(!பணிக� 

 

எ�L� 	7�! படாவ6ண� 

      ஏ%த- 'ள�ேகா7 ட�எ�M� 

இய-ேச* ேசாழ மாராச� 

      ஏ�தி! ேபா@றி! "ாி%தனனா- 

 

அ�L� 	�M� இ�Lமினி 

      அைமH� எதி*கா ல%தனி?� 

எ�L� "கேழா �(!பவேள! 

      எவ*�'� இ�ன(� $ர!பவேள! 

 

ந�L� 'ழவி நல,கா6ேபா� 

      ந,கா;! தாேலா தாேலேலா 

ந@றா; ேமைன உளமகிழ 

      நலேம! தாேலா தாேலேலா!        23 

___________ 
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ஆழியி� ந�வி- 	�தாக 

      அைம%த இல,ைக ந�னா7�- 

அரச� பரா�ரம பா'ெவM� 

      அ6ண- 	�ைன� சீ*�தியிைன 

 

வாழி அறி%ேத ப�திமிக 

      வளமா* நிப%த� பலெச;� 

மன	� ஒ�றிட வழிப7� 

      மா7சி பல5� ெப@றி7டா� 

 

ேகழி- பரம க(ைணயினா;! 

      ேகளி* எ� எைம� ெகா�பவேள! 

ேக�- இகபர� ெச-வெமலா� 

      கிைட�க� ெச;H� தயாநிதிேய! 

 

பாழி- இ(%� கா!பவேள! 

      பைரேய! தாேலா தாேலேலா 

பாலகி! எ,க� மன,'ளிர! 

      பாிவா; தாேலா தாேலேலா.        24 

__________ 

 

ஆழ� கட>� கைரயினிேல 

      அ�ெறா( நா�நீ அரMடேன 

ஆட- "ாி%த நிைலக6ேட 

      அ(கி- வ%�ைன அக!ப��த 

 

ஏைழ மீனவ� 	ய�றிடநீ 

      எழிலா* சிைலயா; மாறிைனேய 

எ��ேத உ�ைன அரச*கர� 

      அளி�க அவ(� ந�பாம- 

 

ஆழ� சி%தி� தைம�தபல 

      அழ'� சிைலக� த�மிைடேய 

அைசH� உ�பத அைடயாள� 

      அ%த மீனவ� க6�ைர�க 
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வாழ அரச� ேகாயி>ேல 

      ைவ�த நிதிேய! தாேலேலா 

வள(� இளமதி! 	�ைனயேள! 

      வா�ேவ! தாேலா தாேலேலா.        25 

_____________ 

 

ெபா�L� ெச-வ� ேவ6டா� 

      ெபா�றா� க-வி விைழவாரா� 

"க�ேச* அறிஞ*! "க>டமா;! 

      ேபா@L� காEசி மாநகாி- 

 

ம�M� மைறேத* நாேக%�ர 

      மா6பா* '(�க� மகனாரா� 

மதிேச* 'மார� வாமி'( 

      மய,கி� கல,க வ%தபிணி 

 

த�ைன! ேபா�கி அவ*Gல� 

      தைகசா- ேகாயி- சைம!பி�தா; 

தைகைம யாள* வழிவ%ேதா* 

      தாேய! உ�பணி� காளானா* 

 

க�ன@ கினிைம ந-'$ைவ� 

      க(�ேப! தாேலா தாேலேலா 

க(தி� �தி!ேபா*� கரணா'� 

      க6ேண! தாேலா தாேலேலா.        26 

_____________ 

 

காாி@ கL�த க(,'ழ?� 

      கைணவா� நாX� இ(விழிH� 

கவினா* Oன@ பிைற^த?� 

      கா@L� ெகா�H� ெம->ைடH� 

 

ேதாி� எ7P நாசிய�� 
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      திகA% தாமைர மல*	க	� 

தி(வா* ெகா<ைவ� கனிவாH� 

      சீரா* பE$� சீற�H� 

 

பாாி- வ%� 	�சா;��! 

      பணிH� வாேனா* 	�யA%த! 

பைத�ேத ஒ-'� அனநைடH� 

      பா*�க! பா*�க� ெதவி7டாவா� 

 

ஏரா* 	�ைன! பதிHைறH� 

      எழிேல! தாேலா தாேலேலா 

எ�ைப உ(�கி எைமயா=� 

      இ�ேப! தாேலா தாேலேலா.        27 

___________ 

 

உ�தம ச�திய நி�திய* ந�சிட 

      உட>னி@ பாதியளா; 

ஒ�� சதி��வ� இ�தைர ம�க=�(') 

      உண*��� வி�தகியா;! 

 

ப�திைய வி�தி விைள�தி� ந@றவ* 

      பா,கினி- ஓ,கிHய* 

பாாிய தாகேவ வாMற நி�றி� 

      பவி�திர ந@ற(வா; 

 

எ�தைன வ(ணைன அ�தைன� '�அாி 

      தாகிவி ள,கி�வா; 

எழி-த( ெபாழி-நிைற பழனவ ள�உைற 

      இ�ப(� 	�ைனயேள! 

 

த�ைத என�த( ெசா@' தைல�ெகா( 

      சாமைள! தாேலேலா 

ச,கர� இ,கித �,க மணி�திர�! 

      தாேலா தாேலேலா.        28 

____________ 
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சீ(� ெசழி!"� ேச*%�ைறH� 

      சிலாப� T�%த ெசறிகடைல� 

ேச*%ேத 	ய,கி ெவ6	கி-க� 

      சிைனெகா6 ��பா;� கL��மிக! 

 

ேப(� பி�ன* இ�மி�னி! 

      ெபாிய மைழைய! ெபாழி%ேதா�! 

பிற,'� மாயவ னாறாகி! 

      ேபரா தாி�க� அ�யா*க� 

 

O(� அ�"ட� நீராட� 

      Oப, 'ளமா; உ(�ெகா�=� 

'ளி��� ெசபEெச; இவ*க=�'� 

      ேகாயி>- அம*%ேத அ(�பவேள! 

 

கா(6 அEசன விழியாேள! 

      கதிேர! தாேலா தாேலேலா 

க6ேண! 	�ைன! பாவாண* 

      கனேவ! தாேலா தாேலேலா.        29 

_____________ 

 

ம7டவி� மல*ெகா� வி7�X வழிபட 

      மகி�%தவ*� காழி அ(� 

மாமைல ேம(ைவ� சாப� தாகேவ 

      வைள%தி� மாேதவ� 

 

'7� அய�சிைற! ப7�ட ைவ�தி�� 

      'மரனி� ந@றாைத 

ெகாEசி மகி�%திட வEசியி� ெகா� என� 

      O� உைறபவேள! 

 

வி7� வி�தைல ெப@றிட 	�ைனயி- 

      ேவ6�நி@ பா*களிைன 

ேவதைன ெச;பவ வாதைன ேபா�கிட 
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      மி�க(� த(பவேள! 

 

ப7�M� ெம�னமய தாகிய ேமனிைய! 

      பைரேய! தாேலேலா 

பாவவி நாசினி! வதனவி லாசினி! 

      பைரேய! தாேலேலா.        30 

_______ 

4. 4. 4. 4. ச1பாணி1 ப&வ�ச1பாணி1 ப&வ�ச1பாணி1 ப&வ�ச1பாணி1 ப&வ�    

 

பாாினி@ சிற%தந@ பைழயபதி 	�ைனயி@ 

        பாலகி ஆக வ%� 

பEசிM� விE$'ளி* தEச	@ றி�பத� 

     ப�%திட 	ழ%தாளிைன� 

 

சீ(ற ம��ெதழி@ ெறாைடய�� மட,கிட� 

     ெச,க�ப ள�தம*%� 

ெச<வித�� கமலநல வதன�தி- 	�ெதன� 

     சிLவிய* �ளிெச;திட� 

 

காெரM, 'ழ@க@ைற கிரணமா; ^த-விழ� 

     க6களி@ $ட* ெதறி�க� 

காதினி@ ேறா�கதி* நில5மா; ஒளிகால� 

     களி	றவ- கா7�ய�ேன! 

 

சா(மி% திரனாதி ேதவ(, களிெகாள� 

     ச!பாணி ெகா7�ய(ேள 

சEசல� விE$ல' ெகEசிட� தEசெமன� 

     ச!பாணி ெகா7�ய(ேள.      31 

___________________________ 

 

ப@ற@ற பரம*த� ப@றிைன! ப@றிட! 

     ப@ற(� ேகாடதாகி! 

பழவிைன களி-விA% தA%தாம ேலெதாA� 

     ப�த(� க(�"ாி%� 
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சி@பர விேயாமமா;� சி@ற� பல�திேல 

     சிவMட� O�யா�� 

ெசகதல மைன�ைதH� ஆ7�வி� தி,கித� 

     ெச;கி�ற எ�பிரா7�! 

 

க@ற�� க@ப�� தைனH%த� பதிையH, 

     க(திவழி பட@ேகயலா@ 

காசினியி ேலபிற அறி5ற@ க�ெற�L 

     கா7��% ெத;வதீப�! 

 

சி@றிள, 'ழவியா; எ�	ன* இ�ேபா� 

     ச!பாணி ெகா7�ய(ேள 

சீ*வள* 	�ைனயி@ ேப*வள* ெச-விநீ 

     ச!பாணி ெகா7�ய(ேள.        32 

____________________________ 

கான மயி@ெகழி@ சாய- பயி@றி� 

     கவி�மி'� அபிராமி! 

க%த மல*	க� தி�னளி த%தி� 

     காிய விழி�'மாி! 

 

தான ெமன�கிளி இ�ெமாழி ேவ6�ட� 

     தைய"ாி ெசா-லழகி! 

த6ணிய தட	ைற அ�ன	� ெவ�கிட� 

     த'நைட� 'ாியாேள! 

 

ஞான மி'�தி� ேமான தவ�தின* 

     நா�மி ள�பிைணேய! 

தEச ெமன�ெகா=� அE$க ேமசிL 

     பEச� வEசியேள! 

 

Oைன நிமி*�தி� காழிய@ க�ைனநீ 

     ெகா7�க ச!பாணி 

'ளி*வள 	�ைனயி- அ(�த( நாயகி! 

     ெகா7�க ச!பாணி.        33 
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_______________________ 

 

ஊழி 	�வி- வடைவ�தீ 

     உ(�ெத A%ேத அ6டெமலா� 

ஒ(சில ெநா�யி- நீறா�க 

      ஓல மி7�� கட-யா5� 

 

பாழி� மீ� பா;%ேதா�! 

      பாிநா ச�ைத ஆ�கிவிட! 

பரம� சீ@ற� ேதா((வா;! 

      பய,கர நா7ட� பயி-ைகயிேல 

 

யாழி� இனிய ெசா-?ைடயா;! 

      யாமைள! யாதவ@ கிைளயாேள! 

யம@'� யமனா� ச,கரனி� 

      யா*�'� அட,கா ெவ'ளியிைன 

 

Uழ ைவ�த(� ெம-லண,ேக! 

      வி(�பி� ெகா7�க ச!பாணி 

ேவயைன ேதாளி! 	�ைனய*நா� 

      ேவ6ட� ெகா7�க ச!பாணி.        34 

__________________________ 

 

க6ணிைன� Oச ைவ�தி�� ஒளிH� 

      கா6�@ காியேத யா'� 

கண%ெதாL� "திய வ�விைன� ெகா�ள- 

      க6க=� அட,கிட வி-ைல 

 

பண,ெகா=� அரைவ! பணிகளா;! P6ட 

      பாதிெம; பயமி' வி�'� 

பாெரலா� நிைற��� கட%ெதA� ேசாதி 

      பா*�தி�� த'தியி, கி-ைல 

 

'ண,'றி யா5� கட%தஎ� தாேய! 
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      'ழவியா; எ�	ன* வ(க 

ேகாதிலா உ�ற� 'ளிெரழி- நிலவி@ 

      'ளி�திட- எ�விைழ வா'� 

 

பிண,'த >�றி 	�ைனயி- வ%� 

      ெகா7�க ச!பாணி 

ேபைதய* நா,க� உள,களி Oர� 

      ெகா7�க ச!பாணி.        35 

__________________________ 

 

'ளி*த( நLமல*! ெபாழி-த(� ெப(ெமழி- 

      'லவி�� பழன,க� 

ெகாழி�தி�� ெப(வள� மி'நல� தி(த(� 

      'வலய� �ய*	�ைன 

 

வள*த(� சிLமிைய� கயிைலைய வி��தி,' 

      மகி�த(� மகிைமயைள 

வைரெகA மகளிைன மேனாலய� �ட�மிக 

      வழிபட! பாிபவைள� 

 

தள*5ற� தைண��ந� னல�பல த(வதி- 

      தன�கிைன ஒ(வாி-லா� 

தைகைமயி@ ெபா>5L� தைகயைள இைமயவ* 

      தம�'	� னி(!பவைள� 

 

'ைழ5L� மன��ட� அைழ�'வ� அ	தேம! 

      ெகா7�க ச!பாணி 

ேகாவல@ கிைளயெப6 ணரசிேய! மகி�5ட� 

      ெகா7�க ச!பாணி.        36 

_________________________ 

 

வ�ள@ ப$�க� பா-ெசாாிய 

      வள*%த ெத,கிள நீ*ந-க 

வன!பா* வய-க� ெந-மணிைய 
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      மைலேபா@ 'வி�க எ%நா=� 

 

த�ளா விைளH�, த�கா*க�, 

      தா�வி- லா!ெப(E ெச-வ(மா;� 

தைழ�க� கைட�க6 சா�திய(� 

      தயாநிதி! 	�னீ� சர�தாேள! 

 

ெகா�ைளநி� னழைக� த�விழியா@ 

      ெகா�ள� O�� அ�ய*'ழா� 

O(� அ�பா@ O�தா�� 

      'ளறி உேராமாE ச>ெகா�ள 

 

வி�ள@ காிய இளமாேன! 

      விைழ%� ெகா7�க ச!பாணி 

ேமலா� மைறக� �திபாட 

      விள,கி� ெகா7�க ச!பாணி.        37 

____________________________ 

 

ெச(வி- அ$ர� சிர$ விழேவ 

      ெசL�த மகிட ம*�தனி! 

சிLைம பல5� அழிய வைகெச; 

      சிவM� 'ாிய ப�தினி! 

 

க(ைவ உLத- 'ழவி ெபLத- 

      கட%த விம> சமாிநீ 

கைட�க ண(ளி@ பைட��� அளி��� 

      களி�'� அமி*த வ*ஷனி! 

 

"(வ ந�வி- விழிைய உைடய 

      "ய,க� அ�ய*� கரX�நீ 

"�ைம பைழைம இளைம 	�ைம 

      "'த@ காிய அரX�நீ 

 

ச(வ "வன அரசி! பாிைவ 
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      அ(ளி� ெகா7�க ச!பாணி 

சகல அவல� 	ைனயி- அகல 

      ஜனனி! ெகா7�க ச!பாணி.        38 

_____________________________ 

 

வர�பிலா! ெப(ைமெகா� 	�னீ* சர�தினி- 

      வய,'மா ம6டப�தி- 

மாெபாிய கைலவிழா இ�றத� உ�சமா; 

      மகி�நடன� ஒ�றாமதி- 

நர�பிைச� க(வி�' நாயக� என�த'� 

      ந-Uைண வாணிெகா�ள 

ந%திம� தள�திைன 	ழ�கிட நாரண� 

      ேவ;,'ழ- இைச�கேவதா 

 

அர�ைபேயா �(!பசி ேமனைகதி ேலா�தைம 

      ஆட@' ந7�வா,க� 

இய@றிட நாரத* ��"( க%த(வ* 

      இ�னிைச! பதமிைச�க� 

 

சாி%�தைல அைச�� நட�$ைவ� �ேம'ழவி 

      ச!பாணி ெகா7�ய(ேள 

சா@றிாிய ஆ@L?ைற மா@றல*� கி�ேயL! 

      ச!பாணி ெகா7�ய(ேள.        39 

__________________________ 

 

பா,க(� 	�ைன! பதியினிேல 

      பர�பைர மேகா@சவ� ெகா�ேய@ற� 

பரவச� ெதாட*%தி( ப�ேத�நா� 

      பழ�ெப(� அ�ய*�'� ெகா6டா7ட� 

 

தீ,'� ெகா�ைமக� பாதக,க� 

      ெச;பவ* க7கினி� தி6டா7ட� 

ேசாி�ைம! பய�கைள ேவ6�பவ* 

      ேதவியி� அ(=�' ம�றா7ட� 
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ஓ,கி எA�ப�தி ெவறியானா* 

      உட-வைள� தா��ந@ O�தா7ட� 

உண*5 மி'%ெதழ! ேபா@றிைசயா- 

      உ(கி இைச!பவ* ெப(,O7ட� 

 

ேத,கிடா தைலெயறி சன�O7ட� 

      ேத*%�நீ ெகா7�க ச!பாணி 

சிLபத� ம��தி(% த�ேம! நீ 

      சீ*தர� ெகா7�க ச!பாணி.        40 

_____________________________ 

4. 4. 4. 4. ��த1 ப&வ���த1 ப&வ���த1 ப&வ���த1 ப&வ�    

 

க�தி� ெகாழி�'� ஆ�கட>@ 

      களி��� திாி%த ந@சி!பி 

க(வா யி(%� வயிLைள%� 

      கவினா* ஒளியி@ றிைள�'ெமா( 

	�ைத ஈன� $ழிேயா� 

      	ய�L ெப@ற அ�	��� 

	�மத ேவழ 	க��மிக 

      	தி*%த ெகா�பி@ ெபL	��� 

 

ந��� G,கி>- விைள	��� 

      ந-ல� எனிM� ந,கள� 

ந,ைக வ�வா� பிைகH�ற� 

      நைக	� த�தி@ கிைணயாேமா? 

 

சி�த� களிெவளி ெகா�ளஅ(7 

      ெச-வி! 	�த� த(கேவ 

சீாிய பவள� ெச!பிதழா- 

      ேதவி! 	�த� த(கேவ.        41 

___________________________ 

 

எழி> னில' தரள எயிL� எம� தமிெழா� திலகி�� 

      இனிய அாிய மகிைம மிக5� இைழ�'� ெகா<ைவயி� அழக�� 
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வழிH� அ	த உமி�நீ* கமA� மண	� $ைவH� இதAெம� 

      றிைவH� ம(வி அ(வி எனேவ எம�� ளமதி@ ெப(கிட� 

$ழிH� க�!பி@ கனிH மழகி@ $(6� மய,'� ம�கர� 

      $க,ெகா� வெதன அக,ெகா� மகி�வி@ ெசக�ைத மற�'� மற!ப�� 

ஒழிய! பிறிெதா� றறிவ திலெத� அழகி! த(க 	�தேம 

      உயிாி னிலகி! பயி?� 	ைனயி� ஒளிேய! த(க 	�தேம.        42 

___________________________________ 

 

ெவ�ளி! பனிமைல மீதினிேல 

      ெவ�ைள நீ@ற� ெம;"ளக� 

ேமவ� தAவி அவM�' 

      ேமலா� 	��� ஈபவேள! 

 

��ளி� திாிH� ேவழ	க� 

      W,'� கர�தா� தைனெய�L% 

த�ள@ காிய பாச�தா- 

      தAவி 	�த� த(பவேள! 

 

க�ளா* கமல� தடமான 

      கவினா* சரவண� ெச�ற,ேக 

க%த பால@ கL	க	� 

      களி�க 	�த� அ(�பவேள! 

 

எ�ள- ேவ6டா 	�ைனயரா� 

      எம�' 	�த� த(கேவ 

ஏைழ ேயெம� றிர,கிெயம� 

      கினிதா; 	�த� த(கேவ.        43 

___________________________ 

 

ேபா*	கி- வ%� திர6�(6 ேடயி(� 

      ேபா*�தி� ேபாதினி?� 

"�ைமக� ேமெலA% திழி5க =�ேள 

      "ைதப� ேபாதினி?� 
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சீ*மி'� இ%�ம காகட- ம�தியி@ 

      றிக�%தி�� 	�ெதனேவ 

ேத;%திட >�றி யிM�"க� ெகா6� 

      சிற%தி�� இல,ைகயிேல 

 

ேப*ெபற நி�L பிற,கி� 	�ைனயி� 

      ேப(�ெபய* நாயகிேய! 

ேபணி� ைபரவி! ெகௗாி! ெகௗமாாி! 

      பிEஞக� ப,கினேள! 

 

G*�தி கர�மி' மாலவ� பி�ைனேய! 

      	�த� த%த(ேள 

	��� 'மரனி� ப�தி� 'ாியா;! 

      	�த� த%த(ேள.        44 

_________________________ 

 

மE$ லாவி வள�"ல ந-'� 

      மரக தமணி� தீவிைன� T�%� 

மக�� வ�மி�க மாகட- இ%� 

      மணிக� ெகா6� தைரமிைச� ேச*�'� 

 

பE$ ெம-லா�! பாைவய* O�! 

      பா� ஆ�! பரவச� ெகா�வா* 

பக*சி லாப�தி� ஆழி	� தீM� 

      பளி�சி ��அைவ அணிகளி- ஏL� 

 

தEச� எ�Lைன நா��� ெதா6ட* 

      தா�வி லா!ெப(� ேபறைட வா*க� 

த6ண ளி�'ய* ல7சிய� ஆவா; 

      தா;எ ம�'நீ ேசHேம ஆவா; 

 

விE$� அ�"ட� U@றி(% ேதாநா� 

      ேம�ைம ெப@றிட 	�தம(ேள 

விழ5 ப@பல வா@ெபா> 	�ைன 

      ேமவி னாெயம�' 	�தம(ேள.        45 
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__________________________ 

 

"6ணி ய� 	�" ெச;தவ(� 

      "ைரயி- 'ண�தி@ ெபா>வா(� 

ேபா@றி உ�ன� பி�!பா(� 

      ெபா(%த உ�பணி ெச;வா(� 

 

ப6ணி@ பா�! "க�வா(� 

      பாாி- விA%� பணிவா(� 

ப�தி மிகேவ Uதியினி@ 

      பலகா- உ(6� வ(வா(� 

 

ந6ணி� காவ� எ�!பா(� 

      நதிேபா- 	�ைன வ(கி�றா* 

நாக� அணிேவா� நாயகிேய! 

      ந,க� உயி(� உயிேரநீ 

 

உ6ணீ* உ6ணீ* எ�றைழ��� 

      உவைக 	�த� அ(�கேவ 

ஒ�� ேவத� �7ெபா(ேள! 

      உன� 	�த� அ(�கேவ.        46 

____________________________ 

 

ச�தி இ�ேற@ சிவமி-ைல� 

      த��வ� இதனி- ேவறி-ைல 

ச,கர� திாி"ர� எாி��த5� 

      தகவி- O@றிைன மா;�த�5� 

 

ம�த� மத�மி' யாைனயிைன 

      ம��ேத உாி��! ேபா*��த5� 

மா?� பிரமM� காண ெவாணா 

      மக��வ ேசாதியா; எA%த�5� 

 

அ�தைன! பிாியா தவ�பாக� 
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      அம*%த5� தி(விைள யாட-கேள 

அ�கினி Hடேன Tெடா�றி 

      அகலா தைம%த5� ஆ@ற-கேள 

 

உ�தமி மகிடனி� ம*�தனிேய! 

      ஒ(கா- 	�த� த(கேவ! 

உ�னத 	�ைனயி- ஓ,கிெயாளி* 

      ஒளிேய! 	�த� த(கேவ.        47 

____________________________ 

 

பாலா எ�L� Pரணி எ�L� 

      பவநா சினிஎ�L� 

ப@பல நாம� ப@ப- வ�வ� 

      பா,கா;� ெகா6� �வா; 

 

மாலா கி!"வி மாையயி- ஆ�வா* 

      மய�க� ேபா�கி�வா; 

மதிவ> யா?L� ஆணவ� அழி�� 

      மா6பினி- ைவ�தி�வா; 

 

''காலா உ�ைன� கா@`சாக� 

      க(�வ� " எ�பாாி� 

க(�தினி@ 'Lதி ந-கி�� வ>ய 

      காலா% தகியாவா; 

 

ஏலா* 'ழ> 	�ைனய ேளெம- 

      >யேல! 	�த(�க. 

இைசவா; இ(%ெத� இ�ன- கைளஏ% 

      திைழேய! 	�த(�க.        48 

__________ 

 

தாயி-ைல� த%ைத யி-ைல� த(E$@றE 

      Tழவி-ைல� தயவா; நி�ேற 

த6ணளிெச; �தவந- லரசி-ைல� 
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      தைலவாிைல� த�கா* இ-ைல! 

 

பாHவிழி நீ*�ைட��! பாி5ெச; 

      ஒ(வாிலா! பாவி எ�ேபால 

பதறிெந(! பிைடநி�L ���கி�ற 

      பலேபாி!பாாி- உ�ளா* 

 

ேபயாகி நைட!பிணமா;! பி��*களா;� 

      திாிேவாைர! ேபணி� கா�க! 

ெப(	�னீ� சரமம*%த ெப6ணரசி 

      உைனய�றி! ெபாிய* யாேரா? 

 

தாயான நீHன� தயாவிைன�கா7 டறி 

      'றியா;�த(க 	�ேத 

த%ெத�ைம� தAவிவிழி நீ*�ைட�� 

      	�ைனயினி@ ற(க 	�ேத.        49 

_________________________ 

 

பாேல! ேதேன! கனிேய க(�பி� 

      பாேக! க@க6ேட! 

பரவிநி� LயிாிM� உயிரா; எ�ைம! 

      பா>� தி�மயிேல! 

 

காேல தீேய "விேய ெவளிேய 

      கசிந@ ற6ணீேர 

காX� இைவH� Mைடைம எனேவ 

      க(தி� �தி�கி�ேறா� 

 

ேசேல* க6ணி! சிைவேய! உைமேய! 

      சிற%தி� சி@பைரேய! 

சி�ம� W*%ேத சிLைம �ைட�'� 

      சி�மய 	�ைனயேள! 

 

ேமேல ஒ(வ* இ-லா 	தேல! 
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      	�த� த%த(ேள 

மி�ன- இைட�சி! க�ன- ெமாழி�சி! 

      	�த� த%த(ேள.        50 

______________________________ 

6. 6. 6. 6. வாராைன1 ப&வ�வாராைன1 ப&வ�வாராைன1 ப&வ�வாராைன1 ப&வ�    

 

நைனயா விழிH� உ�னாம� 

      நவிலா நா5� நி�பாத 

நளின� பணியா� க-மன	� 

      நாேய� உைடேய� ஆயி�M� 

 

திைனயி னள5 நல�பிறரா@ 

      ெச;ய! ெப@ற ெபாிேயா*க� 

ேத*%ேத அதைன உள,ெகா6� 

      சிறிதா� எ�L மறவாேத 

 

பைனயி� அளவா;� ெகா�வ�ேபா@ 

      பைரேய! எ�	@ பிறவிகளி@ 

ப�தி சிறி� ெச;ேதேன@ 

      பா>� திடஎ� 	�வ(க 

 

அைனேய! வ(கஅ� ேப!வ(க 

      அழேக! வ(க வ(கேவ 

அரேண! வ(க 	�ைனவள* 

      அ	ேத! வ(க வ(கேவ.        51 

_____________________________ 

 

உததி அைனய பிறவி ெதாடர 

      உலகி- அைலைவ அைடவேதா? 

உயி*க� விைனக� ெப(க இழி5@ 

      றைலத- மிக5� உLவேதா? 

 

பதவி ெப(ைம தைலைம எனேவ 
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      பர5� இ(ளி- உழ-வேதா? 

பைகைம மைடைம சிLைம வLைம 

      படர மைலைவ அைடவேதா? 

 

நித	� இைவக� நிைனH� அறிஞ* 

      நிைனவி- உல5� மகதிேய! 

ெந�ய ெகா�ய இழி5 ெதாைலய 

      நித	� ைனயிைன அைடபவ* 

 

கதிைய அ(ள! ெபாி� வ(க 

      கைடய* எைமH� உைடைம 

யா;� க(தி� க�� வ(க வ(க 

      கனிேய! வ(க வ(கேவ.        52 

______________________________ 

 

ெச�பவள ேமனியி- ெவ6ணீL ச6ணி��� 

      திகA� ேமனி 

சிறியமதி க,ைகயிைன� தாி�தசிவ� ப�க>@ 

      ெச<ேவ ேளா� 

 

அ�ெபா�னி� அைணயிலம*% தகிலெமலா, கா�கி�ற 

      அ(ளி� ெச-வி! 

ஆலயக6 டாமணிH� அ%தணாி� மைறெயா>H� 

      அைழ�க வ%ேத 

 

"எ�ெப(மா�, ெப(மா7�, 'கா”எ� ேற�த 

      இைணவா* த�ைம 

எ�கா?� அவ*களிைன� ைகவிடா தி(�'ேமா* 

      எழிலா* 	�ைன 

 

எ�ெபா�ேன! ந�மணிேய! 	�ேத! எ,க� 

      இதய� ேகாயி- 

எA%த(ள நீவ(க வ(க அ�ேன! 

      இனி� வ(கேவ.        53 
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_____________________________ 

 

அX	த- இமய� அைன�தி?� உ�நி� 

      ற(=ைவ அவ@றிM� க!பா- 

ஆ'ைவ உ�ைன அக�தினி@ ெகா�ள 

      ஆ'ேமா? அ�யவ*� க-லா- 

 

மணமி' 	-ைல ச6பக� கமல� ம(�ெகாA% 

      திைணமல*� ெதாைடயா;! 

மதிவல* த,க� திற�தினி@ காணா 

      மாெப(� ஒளிவள* $டேர! 

 

உ6ண� ெதவி7டா அமி*தேம! உ�ற� 

      உவ!"L 	Lவைல� காண 

ஓ�ேய 	�ைனவ% ��ளன� தாேய� 

      ஒேரஒ( 	ைறயைத� கா7ட 

 

அண,'ெகா� "வியி- அறிெவாளி ஏ@ற 

      அ�ைமேய! வ(கநீ வ(க 

ஆட-வ- லானி� ஆக�தினி@ பாக� 

      அைம%தைன! வ(கநீ வ(க.        54 

______________________________ 

 

ெபா�ைன� தீயி- உ(�கிமிக! 

      "ட�ேபா7 டதனி?, காணாத 

ெபா�ேன! P�த "�மலரா;! 

      ெபா>H� 	கார வி%த	ட� 

 

க�னி! ெப6ணா; நிைன�காண� 

      க(திய சிவM� பி�தானா� 

க6ணி@ காண� சிL�(�பா;� 

      கா7�ய உ�ற� ேபரா@ற- 

 

உ�னா� தீH� ெப(,கா@L� 



40 

 

      உ�Mட� ெபா(� ேதா@றனேவ 

உடன, கி(%த ேதவ*க=� 

      உ�ற� மகிைமைய அ�Lண*%தா* 

 

அ�ேன! இைறEசி! பணிகி�ேறா� 

      அணி�தா; எ�	� வ%த(ேள 

எ�ேன! 	�ைனய* ெப(� ேபெற�(L) 

      எவ(� விய�க வ%த(ேள.        55 

_____________________________ 

 

G�(ளா� அமாவாைச என�ெகா� நாைள 

      	@L	� நிைனவிலபி ராமி!ப7ட* 

	Aநிலா நாெள�றா* ம�ன� ேக7� 

      	@றியபி� தி�ெவ�ேற 	�5 ெச;ய� 

 

ேதா�ன� ேபேராளிைய மதியா;� கா7�� 

      ெதா6டைரநீ கா�தி7டா; மைடைம ஒ�றா;� 

ெதா�கG ட�நாவி- நாம% தீ7�! 

      ெதா-?லகி@ கவி�ேகாமா� ஆ�கி ைவ�தா; 

 

O�Hன த�பரவி நி�றா* த�	7 

      'லவி�மி� ைம!ெப(ைம Oடா* யாேர? 

ேகாலEெச; 'ளி*வதன� ெகா�ேய! ேதனி@ 

      'ைழ%ெத��த கனிய	த� $ைவேய! நி�ைன! 

 

பா�ய(� நா�யினி தா� ஒ�றா;� 

      O��எைம நா�நீ வ(கஇ�ேற 

பரவச�தி- ஆ�%திடநீ வ(க 	�ைன! 

      பாலகிேய! ஓ�வ% த(�க ந�ேக.        56 

_____________________________ 

 

அ�ன� Wவியி- ெம�ைமயவா; 

      அனி�ச மலாிM� ெநா;�ைமயவா; 

அைம%த நலமி' தாளிைணH� 
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      அரவி% த�எM� நைக	க	� 

 

சி�ன� கா%த7 சிLவிர?� 

      ெசழி�த ப�ம� த,ைகH� 

சீரா* P,ெகா� ேம?ல5� 

      ெசறி%த O%த@ காட�5� 

 

எ�L, க(ைண நிைறவிழிH� 

      இைசேபா- இைச�'� இ�ெமாழிH� 

எ,க7 ெக�ேற ெகா6� வ(� 

      இைளய பி�ளா;! 	�ைனயேள! 

 

ஒ�றி உ�ைன ஓவியமா; 

      உள�தி- எAத வ%த(ேள 

ஓைச ஒ>ெய- லாமானா;! 

      ஒ(கா- எ�	� வ%த(ேள.        57 

________________________________ 

 

த��! பி�ெத� அ�ைவ��� 

      தைரயி@ 'ழ%ைதக� நட�த-ேபா- 

தாேய! நீH� அைச%�வர� 

      தமிேய� ெச;த தவ� எ�ேன! 

	�தா; 	ைளெகா� ப-லழ'� 

      	Lவ- விைளH� இதழழ'� 

ெமா;�'� வ6�ைன எ;�'ெமா( 

      ேமாகன� 'வைள விழியழ'� 

 

பி�த, ெகாள�ெசH� ^தலழ'� 

      ெப7பா* 	Aமதி 	க�தழ'� 

ெபாிதா; வள*%த நL,O%த@ 

      பி�ன@ சைடயி� மி�னழ'� 

 

ந�தி� கிற,க எைமைவ�க 

      ந-லா;! எ�	� வ%த(ேள 

நா�! பணிவா* நிைற	�ைன 
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      ந,கா;! எ� 	� வ%த(ேள.        58 

_____________________________ 

 

பாச� கட>@ சி�'6� 

      பவ�தைள இL�க அைல!"6� 

பாாி- தாயி� வயி@றினிேல 

      ப��� தி,க� சிைறH6� 

 

நீச மா%த* பிற�த-ேபா- 

      நீHதி� தாேயா? இைலேமைன 

ேநாி- தவ�தி@ கிர,கிெயழி- 

      நிைற%த 	ளாியி- வ%தி(%தா; 

 

தாச� இமயM� அவ= 	ைன� 

      த,களி� உயிரா;� ெகா6டதனா- 

தைரயி@ 'ழவிைய! ேபா-வள*%தா; 

      தா;�ேக உாிய பாச�தா- 

 

ேநச� ேதாேட அவ�த(பா- 

      நீH6 �டேவ வ%த(ேள 

நிசமா; 	�ைனய* ேவ6�கி�ேறா� 

      நி*ம> ேய!நீ வ%த(ேள.        59 

_____________________________ 

 

வ('ைவ எ�L� வழிதனி- விழிக� 

      ைவ�தைவ P�தன மா>� 

மனமல* மல*��� மா6"ைட� த,கா;! 

      மைலமக ளா;உதி� தவேள! 

 

உ('ெம� 	�ள� உைனநிைன ேபாதி- 

      ஒ(கண� பிாி%திட லா@ேறா� 

ஒளி�கதி* ெதறி�'� உ�விழி! பா*ைவ 

      ஒ�L�ேக அல%தி� கி�ேறா� 
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அ(ைமேயா �ாிைம அளவிலா அ�பா- 

      அைழ�'வ� அல7சிய� இMேம�? 

அைச�க( 	கி-க� மைழ�'றி கா7ட 

      ஆ��� மயி-க�ேபா லாேனா� 

 

ெப(ைமேச* 	�ைன! பதியின* நா,க� 

      ெப6Xைன� காணவ% த(ேள 

ேபைதய* எ,க� பி�திைன! ேபா�க! 

      ேபணிேய விைர%�வ% த(ேள.        60 

_______________________________ 

7. 7. 7. 7. அ�231 ப&வ�அ�231 ப&வ�அ�231 ப&வ�அ�231 ப&வ�    

 

தாமைர ெமா7�ந� மல*%தெவ6 தாமைர 

      த'ெம�ன வா�தட�தி- 

தாரைக� கண�தினிைட எழி-ெப@ றில,'மி' 

      த6ணளி நிைறெவ6மதி 

 

ேபா	ன� வழியினி@ Pவி?� ெம�ைமெயா� 

      ெபா>%தி�, 'ழவிபலைர! 

ேபா@றி�� யா�'ழ>� இனியவிைச ேதா@றிட! 

      "ற,கா6 வ-லபலைர� 

 

காமல*க� எ�னநீ க6�களி ெகா6டைத� 

      க(�திேல ைவ��ைர!பா; 

கா(ல5 	�ைனயி@ காXமி< வழகிM� 

      கழகிேபா@ க6ட�6ேடா? 

 

காம	ைர யா�6ைம Oறியவ� ப�க>@ 

      களி�தாட ஓ�வாேவ 

க%தர� க�வாி@ ப%த	L $த%தாி 

      களி�கநீ ஓ�வாேவ.        61 

____________________________ 

 

காதல* வா�வினி@ களி!ப(ள ம6ணினி@ 
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      கதிெராளி U$மதிேய! 

காலாதி காலமா;� கவிவாண* பாவினி@ 

      க(வாகி H�ளமதிேய! 

 

சீதள� 'ளி*ைமயா@ ெசகெம,'� இ�பினி@ 

      றிைள�திட� ெச;Hமதிேய! 

சிவபிரா� 	�மீ� திக�கி�ற தவ�திைன� 

      ெச;ததா- வாA மதிேய! 

 

ேமாதிவ( கடலைலக� அ(�சி�க நி�றைவ 

      	Aெவ�ளி யா�'மதிேய! 

ேமாகன! ேபெரழி> 	�ைன! பதியினா� 

      	கமலர ைவ�க ேவ6� 

 

ஆதர� ேதாட�ைன ேமைனைமயா� அைழ�கி�றா� 

      அ�">! ஆட வாேவ 

அாியபா ல�னமைத அவேளா� பகிரலா� 

      அ�"> ஆட வாேவ.        62 

____________________________ 

 

அ�ைனயி� 5லகிM� க�னமி7 டளி�த(=� 

      அ�னP ரணிெய�பேதா* 

அ(�தமி'� உ6ைமைய அறி%�ேளா� ஆதலா- 

      அதிசயி� தி�கி�றன� 

 

அ�ைனெயன இமவானி� பாாிெயM ேமைனயா� 

      அைமயஅவ� ம�யி�மீதி- 

அழகா; அம*%�ளா� அடEெசH� பி�ைளயா; 

      அ�ைனயளி பா@ேசா@றிைன� 

 

த�னாிய வாயிM� ஏ@கா� த�ளிமி' 

      தாரைக நிைற%தவானி- 

த6ெணாளி இைற��வ( ெவ6மதி ! உைனயி�L 

      த�Mட� ஆடவரேவ 
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உ�னிேய விழிநீைர உ'�கிறா� 	�ைனயா� 

      அ�"> ஆடவாேவ 

இவளிைன! ேபா?ன� ெகா(ேதாழி கி7�ேமா? 

      அ�"> ஆடவாேவ.        63 

_____________________________ 

 

பாலாழி மீத�L ெப@றவ	 த�திெலா( 

      ப(��ளி நீHம�ேறா? 

பாலகி இவளி�	� னவ�கைட% த�ெவ�L 

      பக(6ைம அறிைவய�ேறா? 

 

காலனி� காலனா� கைறக6ட� அ	ேதா� 

      க�விட� எA%தகாைல 

க�ததைன உ(7�ேய உ6�(� காவி�@ 

      கா6�ட@ கி�றி(!ைபேயா? 

 

சாலேவ இைவயா5� மீளநீ நிைனைவேய@ 

      ச7ெட�L வ(த-ேவ6�� 

சகெமலா� ஒளிெச;� நீெபL� "கெழலா� 

      ச,காிெயா �ைண%தாட>� 

 

சீலேமா ெடா!பி�@ சிறியநீ*� 'மிழியா� 

      சிறியமதி! ஆடவாேவ 

ச�"5� கினிய	� ைனயைளேய;� கா�ேம 

      ச%திரா! ஆடவாேவ.        64 

________________________ 

 

	�னவ* அறிெயாணா 	�னவ� 	�ைனய* 

      	�தி�' வி�தானவ� 

Gவ*�'� அாியவ� ேதவ*�'� ெதாிகில� 

      	A	த@ கட5ெள�L� 

 

த�னிட! பாக�தி- ம�னிட ைவ�தி7ட 
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      தயாபாி சிLமதைலயா;� 

த�ைனேய ஒ��கிவ% தி�	�ைன உைறவதா- 

      த�னிைல மற%தாெளன 

 

உ�னிைன ேபா?�நீ ஒளி��விைள யாடலா- 

      உைன!ெபாிய� எ�ைபேபா?� 

ஒ(கண� இவ�ெப(ைம உன�ள� ெத6ணி�- 

      ஓ�நீ வ%திடாேயா? 

 

அ�ைனயிவ� சீ@ற�தி@ காளாகி மாளாம- 

      அ�"> ஆடவாேவ 

ஆன%த Yபிணி அன%த'ண ேசாபினிெயா 

      ட�"> ஆடவாேவ.        (65) 

____________________________ 

 

ந-லைர� கா�க5� தீயவைர மா;�க5� 

      ந-லவ(� ெகா6�"வியி- 

நவியைனய ேகாசைல தயரத� தவ�தினா- 

      நாரண� இராமனாகி� 

 

ெசா-லாிய அழேகா� வள*கி�ற காைலயி@ 

      ேசாதிHL வானி-வ%த 

$டரா'� உ�ைனெயா( ேதாழனா;! ெபறஎ6ணி� 

      ேசாL6ண மL�தேபாதி- 

 

வ-லனா� $ம%திர� க6ணா� த�னி?� 

      வ�விைன� கா7டமகி�%தா� 

வ�ளலவ� த,ைகயா� எ�ளலL 	�ைனயா� 

      மதிCகி ஏ;�தலாிதா� 

 

அ->ைட ஒளிதர- ேபாலஅவ� 	கெமாளிர 

      அ�">! ஆடவாேவ 

அவளிைட வ(தெலா� ற�றிவழி ேவறி-ைல 

      அ�"> ஆடவாேவ.        66 
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__________________________ 

 

இ%திர ேகாபெம� இல,'ெச� ேமனியி- 

      இைடவிடா ெதாளிகா�றி�� 

இர�தின� தரளெமா� ெபா�னணிக� யாைவH� 

      இளநிலா எறி��நி@க 

 

வி%ைதமி' மணநாL க�Wாி "M'ச< 

      வா�ச6 ணி��மிளிர 

ேமனியி@ P$ச% தன�கலைவ Hட�ெந@றி 

      ேம5சி@ Wரதிலக� 

 

த%தி�� ேபெரழி- சி%தி�� பாிமள� 

      தர�திைன� ெச!பலாேமா? 

த�ெனழி- அறியாத த�ைமய� இ�Lைன� 

      த�Mட� ஆடேவ6ட- 

 

வி%ைதயி@ ெப(வி%ைத ஆயிM� மL�கா� 

      ெவ6மதி ஆடவாேவ 

ேமலான ஈசன� ேவணியி- உைறகி�ற 

      ேவ6மதி ஆடவாேவ.        67 

__________________________ 

 

ப�ென�ய காலமா; வி6ெவளி யிேலHைன! 

      பா*�தவ* மா;%ெதா ழி%தா* 

பைழைமெயா� 	�ைமH� பிணிH	@ L@றைத! 

      பைரயறிவ� எ�ற பயேமா? 

 

உ�Mைடய ெவ6ணிற� காமாைல ெய�றைத 

      உலகிM� ெகாளி�க நிைனேவா? 

உைவெயலா� உ6ைமயா ெமனிM�நீ அEச@க 

      உைன!ேபா�ற 	திேயா ைரH� 

 

ப�னாிய ெப(ைமய� எ�பி�ைள ெவL�கிலா� 
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      பா7ட�எ� ற�" ெச;வா� 

பாாினி- 	திேயா*�' விழாெவ�� தி�நாளி@ 

      பாிகசி� தி�த- ெச;யா� 

 

அ�னவா� உ6ைமயிைன உள�தினி@ ெகா6�,ங� 

      அ�"> ஆட வாேவ 

அ�ைமHள, களிெகா�ள 	�ைனய� பதியினி- 

      அ�"> ஆட வாேவ.        68 

____________________________ 

 

அ@பM� '!பவி$ வ%தி�@ ெபாிேயாைர 

      அல7சிய� ெச;� த�ைன 

ஆகாய உ�சியி- அம*%தவ� ேபா@ெப(ைம 

      அள�'வ� எ�M 	6ைம 

 

உ@பவி� த�உ�னி ேலாஎ�ற ேபைரய� 

      உள�தினி@ பிற�க ைவ�'� 

உ?�தேன! த�கன� சாப�தி னா?�ற� 

      உ(�'ைல% த�ம ற%தா; 

 

உ@Lநீ எ�பிரா� அ�ப@றி னாயி�L� 

      உ(�ேத;%�� அழித ல@றா; 

உ�னத� தவ�ப�னி 	�ைனயி- உைறக�னி 

      உலகநா யகிH ண*வா; 

 

அ@றவ*� காதர� ஆனஇவ� அைழ!ேப@ைப 

      அ�"> ஆட வாேவ 

அA,ெகன! பி�வாத� ஆகா� காXட� 

      அ�"> ஆட வாேவ.        69 

____________________________ 

 

"மதி, மதி" எ�M�ைன மதி!"ட� அைழ!பிM� 

      மதி�திடா Gடமதிேய! 

மக�தினி- நீெப@ற ம�ரச� உ�றைன 
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      மய�க5� நிைலமற%தா; 

 

பதி%�னி- நிைலயாக� கைறயி(% தி�வ�� 

      பாவல* 	யெல�றைத! 

பா�H� 'ைறயிைன மைற�த?� எம�ெகலா� 

      பகிர,க மானேபா�� 

 

நதியிைன� சைடயினி- ைவ�தவ� பாக�� 

      நாாியி� ேவ6�ேகாளா- 

நா	�ைன! பலவா றிர�கி� றன�வானி- 

      நடமிட- வி7� 	�ைன�' 

 

அதிவிைரவி ேனா�மவ� 	கமலர ைவ�கேவ 

      அ�"> ஆடவாேவ 

அர�	� யிேலயிM� இட�ெபLத- ேவ6�ேம- 

      அ�"> ஆடவாேவ.        70 

_________________________ 

8. 8. 8. 8. அ�மாைன1 ப&வ�அ�மாைன1 ப&வ�அ�மாைன1 ப&வ�அ�மாைன1 ப&வ�    

 

ஆயிர� ெத7ட6ட� ைக!ப%த ெத�னேவ 

        ஆ��� எ,க� அ�னா;! 

அைவH�ற� அணிபாத� சில�பி�ஒ> எ�னேவ 

        அதி*%திட� ெச;ய வ-லா;! 

 

*தாயிைல� த%ைதயி-ைல� த6ணளிெச; ஜனனிநீ 

        தா;	ைல $ைவ�கி லாதா; 

த%தி�ைவ உ�ன	த கலசமத னா?ல' 

        தைழ��� ெசழி�' ம�ேறா? 

 

பாயி(7 ப7�ல' வா7ட	L ேவைளதனி@ 

        பாி%த(ைள ஈய வ-லா;! 

பாலகி ஆனெத� ேமலதி@ ெகா6டவ(7 

        பா>! ெபன-ச�ய மா� 
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ஆெயம� ெக�Lமா; 	�ைன�' வ%தைன 

        அ�மாைன ஆ� அ(ேள 

அ(=ள� க(�ெதம� கறிவி�� நி�L% 

        அ�மாைன ஆ� அ(ேள          71 

____________________________ 

 

ஐ�ெபாறி எM%தீயி- அ*�கிய� ஆக5ய* 

        அர�ஞான� அவிச தாக 

அதேனா� ேஞயாமா� வ��கைள இ7�ேம 

        அய*விலா ஞானி ெச;H� 

 

உ�ப(E ெச;ெயாணா உய*மக! பாவைன 

        உ�தம� சி�� நிைலயி- 

அறிவாM� அறிவ�� அறிெபா(=� எ�கி�ற 

        அEஞான� தீ;%� ேபா'� 

 

இ�பாி- அ�ைமேய! உ�றM� கா@றி�� 

        ஏ@றமா* � ச�கர 

இய-பைம Pைசயி� உ�செம� றிதனிைன 

        இய-"ண*% தா*உைர!ப* 

 

அ�ெபாேன! 	�ைனயி- இ!Pைச ஏ@Lநீ 

        அ�மாைன ஆ� அ(ேள! 

அாியய� காெணாணா அரMைடய ப�னிேய! 

        அ�மாைன ஆ� அ(ேள.          72 

______________________________ 

 

நி@ப��நீ நட!ப��நீ நிைலேப றி�றி 

        நிக�%�	� வனெவ-லா� நின� ேதா@ற� 

நி*விகா ர!ெபா(ளா; நி�ற வ6ண� 

        நீ�"வியி- விகார,க� நிக���வி�ேத 

 

அ@பமிைவ என�கா7� மைற!" நீ�கி 

        அ(�ஞான� இLதியிேல அளி!பா; நீேய 
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ஆதலா- உைனய-லா@ கதிெயா� றி-ைல 

        அறிேதாL� அறியாைம அகல� ெச;H� 

 

சி@பைரேய! சியாமைளேய! சி%தாOல� 

        தீ*!பவேள! ஜக�ஜ�னி! சிவனா* ேபா@றி� 

சி�திரமா; உள�ெதAதி அழ' பா*�'� 

        ச5%தாிேய! நிர%தாிேய! ச�"பாாி! 

 

அ@பெரம� கிர,கியிள� பாைலயாகி 

        அழகாக அ�மாைன ஆடந�ேக 

அைச%தைச%� ைகபர!பி ேமெலறி%ேத 

        அ�னா;! நீ அ�மாைன ஆ� ந�ேக.          73 

__________________________ 

 

ஆ�மா எ�றி�- அஃெதா�ேற 

        அ�ேவ நிைலயா� பராச�தி 

அ�றிம@ Lளேவலா� அச�தியமா� 

        ஆகேவ ஒ�ேற பர!பிரம� 

 

எ�L� உ�ள� ேவறி-ைல 

        உ�ளன இ-லன பிறெவ-லா� 

ஓ*%தி�� வான� தாமைரெய� 

        Lண*%ேத சா�த* உைர�தி�வ* 

 

உ�னி� ச��சி� தான%த� 

        ஒ�றிய ச,கம� ச�தியலா- 

உைர�திட! பிறிெதா�L� இ-ைலெயன 

        உண*வேத உ6ைமெய� றிைச�தி�வா*�(') 

 

இ�னிைல ஈ%தி� சி@பைரேய! 

        இனிதா; ஆ�க அ�மாைன 

ஏரா* 	�ைன! பதிநிதிேய! 

        இைச%ேத ஆ�க அ�மாைன.          74 

_________________________ 
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காைலயி@ காய� திாியாவா; 

        க�மதி யEசர� வதியாவா; 

மாைலயி@ சாவி� திாியாவா; 

        மா6பா* ஒளியினி- திைள�தி�வா; 

 

சால மி'%தி� ப�திHட� 

        சா@றிH% நாமEெசா- >��தி!பா* 

ச,கட� ேபா�கிந- >�"Lத- 

        சரத� எ�பத@ ைகய	6ேடா? 

 

சா-"ைட ேவதா%த த��வ�தி� 

        ச�திய ெநறிய� நி�தியேம! 

சக	ய* �ச�ர ம�தியேள! 

        சா@Lத@ காியெவ� வி�தகிேய! 

 

ஆெலன எம�ெகலா� ஆகி�வா; 

        அ�ேன! ஆ�க அ�மாைன 

உைரயிைன� கட%தெவ� 	�ைனயவேள! 

        ஒளிேய! ஆ�க அ�மாைன.          75 

___________________________ 

 

ேகா�ேம ேகா�M, ேகாெடன� ேகா�வ* 

        ேகாட�தி@ கைலெயழி- கா6ப* 

ேகால� ேகா�� ேலாஅ� ெகா�,ேகா- 

        ெகா6�டா ததைனந- லர$ 

 

"கா7தி@ ">ேயா �ைற%திட- ந�றா� 

        கசிவிலா ஆ7சிசா* நா� 

கனிவள% தாிM� �ய*�கிட" ெம�L 

        க(திேய உைர�தன* 	�ேனா* 

 

Uெடலா% �ற%� ெம�ைமக� இழ%� 

        ேவதைன� கட>லா� ேவா*�' 
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வி�தகி! 	�ைன ேமவிய எழிேல! 

        மீ6��ந- >�ப� ேமவிட 

 

ஆ�ட அ(ள அ(கினி- வ%ேத 

        அ�மாைன ஆ�நீ அ(ேள 

ஆதாி� திவைர அளி�'ைவ அ�னா;! 

        அ�மாைன ஆ� நீ அ(ேள.          76 

_________________________ 

 

உ(ைவ ம(வி அ(ைவ ஒ(வி வ(ைவ சிLமி அ(கிேல 

        ஒ(ைம அ(ைம HறநீசிLைக தனிேல ெபா(வி- ெப(ைமெகா� 

விாிH ெமழில� மைனயி Mடென� விழிக� விாிய மகி�5ற 

        விைரவி- தி(5� கைலயி� உ(5� விற> ெனழி?� உட�வர 

எ(ைவ உாிைவ ெசறிH ம(வ 	ாிய� களிெகா� ளிமவதி! 

        இர5 ஒ(வ ம(5 பக>- 	ைனய ாிைடயி- வ('வா; 

த(ைவ அைனய நிழைல� த(ெமா* அ(ளி- ம(5 ெபாிையநீ 

        தய5 மிகவ� மைனய எறி%� தைழேவாடா� அ(�கேவ.  77 

__________________________ 

 

பழவிைன "�விைன எைவஎைவ உள அைவ 

        பாறி அழி% திடேவ 

பர,க (ைண�தட, கடெலன வ%தி� 

        ப*வத வ*�தனிேய 

 

'ைழ5ட� உ�ன� ெகா�பவ* உ�ளினி@ 

        ேகாயி- ெகா�பவேள! 

'@ற� இைழ!பிM� ெப@றவ ளாத>� 

        'ணமா;� ெகா�பவேள! 

 

விழ5க� மி�கி� 	�ைனயி- எ�L� 

        U@றி(% த(�பவேள! 

ெம-ல� ம6ணினி- ைவ�� நட%� 

        மி�கம கி�5டேன 
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இைழயணி ேமனிெயா ளி�கதி* Uசிட 

        ஆ�க அ�மாைன 

ஈச� உவ�க� ேத$ மி'�க 

        ஆ�க அ�மாைன.          78 

_____________________________ 

 

ெபா@றா மைர�தட� ெபா>5மி' ேகா"ர� 

        ெபா>கி�ற ம�ைர எ�ற 

"க�P�த ந@பதியி- அமி�ெதா�த ந@றமி� 

        "ர�கி�ற கய@க6ணியா;� 

 

க@றவ* மி'%தி�� ெதா6ைடம6 டல�தினி@ 

        காEசிந� னகர மதனி- 

கனிவிெனா� 	!ப�தி ர6டா'� அறEெச;� 

        கா7�ய(� காமா7சியா; 

 

ந@றவ*� கினியஅ(� நா�ெதாL� ந-கி�� 

        நளி*கட- ந� வX�ள 

நலமி'� நயிைனய� பதியினி- அம*%த(� 

        நாகP ஷணிஅ� ைமயா; 

 

அ@றவ*� கிர,கிந� 	�ைனயி- வ�வழகி 

        யாகேவ நில5ம�ேம! 

ஆன%த மாகேவ ஞால� விள,கநீ 

        அ�மாைன ஆ� ய(ேள.          79 

____________________________ 

 

அகில� எ,'� அைமதி ெபற 

        அ�"� அற	� தைழ�ேதா,க 

அழி5க� ெகா�ைமக� பாறிவிழ 

        அ�பி- ெசய-க� நீ�க	ற 

 

இக>- நீ,கி எ-ேலா(� 

        இைண%� சமமா� வா�ைவHற� 
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இதய� W;ைம மி�ேகாரா; 

        எதி?� நலேம நிைனைவHற� 

 

சகல வழியி?� ச�தியேம 

        தைழ��� ெசழி�� ேம�ைமHற� 

சா�� பிணிேநா; �யெர-லா� 

        ச@L% தைலகா7 டாெதாளி�க 

 

அக,ெகா6 ெட,களி� 	�ைனயேள! 

        ஆ� ய(�க அ�மாைன 

அவல� நீ,கி! "விேயா,க 

        ஆ�ய (�க அ�மாைன.          80 

___________________________ 

9. 9. 9. 9. நீராட4 ப&வ�நீராட4 ப&வ�நீராட4 ப&வ�நீராட4 ப&வ�    

 

ெந(!பைனய தி(ேமனி நீ@றிைன! Pசிெய% 

        ேநர	� ெவ!பமிகேவ 

நிலவி�� நிமலனி� ஆக�தி னி@பாதி 

        நிைலெகா6ட எ�பிரா7�! 

 

ெபா(!பின� ெச-வியா; உ(�ெகா6� மைலயினி@ 

        ெபா>5ட� வள*%தகாைல 

ெபாAெதலா� மைழபனி 'ளி*வாைட யால,' 

        "னலாட மற%தி(%தா; 

 

ஒ(!பட- நீராட உன�' விைழவி�ைமைய 

        உண*%தன� எனிMெம,க� 

உளெமM% தாமைர� தட�தி?� 	�ைனயி� 

        ஒ("னித ஆLதனி?� 

 

வி(!"ட� நீரா� அMபவ� ெகா6டஉைன 

        ேவ6டநீ ரா�ய(ேள 

மி'மண� $க%தமைள 'ளி*நீ ாிதாமிதி- 

        வி(�பி நீ ரா�ய(ேள.          81 
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_________________________ 

 

அமண*க� திக�பர* ஆதலா- அவ*ேபால 

        ஆைடயணி யாத ேபைர 

அ�மண� ஆகேவ திாிகிறா* எ�L	� 

        அவமதி� திழி�� ைர�தா* 

 

அைமயைம ேதாளிய* அவ*	ன* வாராம- 

        அEசிநா X@ெறா ளி�தா* 

ஆயிM� 'ழவிய* ேமனியினி- ஆைடைய 

        அணியாைம எ�ள- உ6ேடா? 

 

உைம!எம தினியந@ 'ழவிநீ அ	த�நீ 

        உ�ெவL� ேமனிக6 �வ!ேபா� 

ஒ(	ைற எம�ம� றா7�ைன ஏ@Lவ% 

        �ள,'ளிர நீரா�வா; 

 

எைமமி'� ெத;�திடா ெதளிவ%� கண�தினி- 

        இளைய!நீ ரா�ய(ேள 

இ�தைர யிேலநின� சி�த�ைத ைவ��ேம 

        இனி�நீ ரா�ய(ேள.          82 

___________________________ 

 

அE$ தைல�'ாியா* நE$மிட@ றிைறயா* 

        அ�ெபா� மைல�கவேர - பதியாவா* 

அEெசா- உைர�திெட�ன� கEச� எனஅ(கி- 

        ெகாEச� 	கமல*வா; - உைனேவ6ட 

 

ெநEச� இளகிெயழி- மEைஞ! உைர�தி�வா; 

        தEச� தைனயைடH� - ெநறியாக 

விE$� திற�அைம%த த%�ர� மிகவிாிவா;� 

        தைலவ* உைர�தவைக - த(வாேய 

 

அE$� உள�தினரா;� ெகE$� அ�யவ*�கா; 
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        வEச! பவ%ெதாைலய - வழிகா7�� 

அEெசா- >னிலைம%த ெசEெசா@ சிற!பைம%த 

        அ@ற� தவி*�'�ெநறி - அ(�வாேய 

 

எE$� விைனெதாைலய 	�ைன! பதியினிேல 

        எ,க� அைழ!பிதைன - உவ%ேத@ற 

ஏ�தி� ெதாA�எம� பாச� ெதாைல�கவி%த 

        இ�னீாி- நீரா� - அ(�வாேய.          83 

_____________________________ 

 

ஐ%�மா கட?� அைலெயறி% தா*��� 

        அவனிைய அழி�திடா த(�வா; 

அைல��ைல� ெதA%� $ழ-வளி வாிM� 

        அEசிேடா�, நீய( '�ளா; 

 

ெவ%�கா;% �லறி ெவ%தழ@ பிழ�பா; 

        விள,கி�� பாைலயி@ ேசாைல 

ேமவிட� ெச;வா; ேம?ேம பலவா; 

        விய�த'� அ(7ெசய- "ாிவா; 

 

அ%தெமா� றி-லா அநாதிேய! உ�ற� 

        ஆ@ற?� கிLதிH� உ6ேடா? 

ஆயிM� இ�L 'ழவியா; மாறி 

        அட�பி�� தAதிட- ந�ேறா? 

 

எ%தமி� அ�"! பணி!பிைன மL�ேக- 

        எA%�வா, நீரா� அ(ேள 

ஏ�பி� வாத�? 	�ைனயி� தவேம? 

        இைச%� நீரா� அ(ேள.          84 

__________________________ 

 

பா?ட� தயி*பழ� ெந;ேயா� $க%தந@ 

        பாிமள� அைள%த நீாி@ 
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ப-லா6� ப-லா6� பலகால மாகநீ 

        பாி%�நீ ராட விைலேயா? 

 

ேச?றழ க6ணிH� தி(விழா நா�களி@ 

        றி(மைறயி ெனா>யி Mடேன 

ேத*%தசிவா சாாிய* அபிேடக� ஆ7�ட� 

        சி>*��நீ மகிழ விைலேயா? 

 

மா?L� ��வச%த சர�ெதM� (��களி- 

        வ(கி�ற நவரா�திாி 

மகிைமெபL மி(ெபாிய விழவி?� அபிேடக 

        மா7சியி@ றிைள�க விைலேயா? 

 

ஏலமா* 'ழ>நீ இ�Lபி� வாதேம�? 

        எA%�நீ ரா� அ(ேள 

எ�தி�'� 	�ைனெயM 	�தம! பதியினி- 

        இ�L�நீ ரா� அ(ேள.          85 

_________________________ 

 

க6ணெனM� உ�ன6ண� தா;ெசாைல� ேகளா� 

        க��ேம தவ�%� ெச�L 

க7�ைவ ப$�ெதாAவி ேலய(6 டA�'ட� 

        கா7சிதர� க6ட அ�ைன 

 

உ6ெணகி�% “ெத�Mைடய ைம%தேன! நீராட 

        ஓ�வா" எ�ற ைழ�தா- 

ஒ(கா?� வாரா� ேம?	(6 ��த?� 

        உதிர� தி?,க ல!ேபா? 

 

ம6ணினி@ "ர6�நீ மா$@ற ேமனிெயா� 

        வ(வ�� அழகா யிM� 

மாயவ� ஆ6பி�ைள நீேயாெப6 ணாதலா- 

        ம@றவ* நைக�' 	�ன* 
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எ6ணிெய, '7டேன! இனிH� மL�காம- 

        எA%�நீ ரா�ய(ேள 

எ@L�'� சீ@றேமா? 	�ைனய* ெச-வேம! 

        இனி�நீ ரா�ய(ேள.          86 

____________________________ 

 

ெபா�னினி@ ெச;தி7ட பா�திர� தி@பல 

        "�மண மல*களி7�! 

ேபாதாத த@'ந@ ப�னீ* கல%தி7ட 

        "தியநீ* த�னி ?�ைன 

 

இ�"ட� நீரா7�! ப7�னா ேல�ைட� 

        தினியஅகி@ "ைகH மி7ேட 

எழிலான பாவாைட ச7ைடயி7 ேடெந@றி 

        இல,கிடெவ6ணீற ணி%� 

 

ெபா�Mத@ ெபா>5ற! ெபா7�மி7 �!பா*��! 

        Pாி�க அ�ைன ேமைன 

ெபாAெதலா, கா�தி(% தி(%தஇட மீதினி@ 

        "@ெறழ� ச>�� வி7டா� 

 

இ�ன	� வாரா தி(%தி�- எ�ெச;வா�? 

        எA%�நீ ரா� அ(ேள 

இ�னிய ரா�	�ைன! பதியின* ஏ�கமற 

        இ�L நீரா� அ(ேள.          87 

______________________________ 

 

எ6�ைசக� எ,கX� க6டவ*க� இ�ேய@ைற 

        ஏ@றர5 ெகா�=� அ�ச� 

எ;திேய உயி*!"மி� ெகா�,கி7 ெடாளி!பிட� 

        எ,ெகன� ேத� ஓட� 

 

ச6ட*	6 ட*எM% ச6டாள* ெச�றவ* 
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        சாவிைன அைடய ைவ!பா* 

ச@Lேம இர,கிடா மாெகா�ய பாதக* 

        சக�தி?� வி6ணி ட��� 

 

ம6�ேய ெச;ெகா�ைம மாளா� மாளா*க� 

        மாேதவி! உ@L ைர�க 

ம7�வா* 'ழ>நீ அ�ெகா�ய ேபாிைன 

        ம*�தன� ெச;த (ளினா; 

 

ச6�ேய! நா,கள� ச6ட 	6ட* அ-ல* 

        ச@Lநீ கைட�க ணி��� 

சக��ய* 	�ைனயி- எ,க7 கிர,கிேய 

        சா*%�நீ ரா� ய(ேள.          88 

__________________________________ 

 

காியநீ*� கட>ைட! ப�%திட ெவ6	கி-க� 

        க�ெதA� த�விடா; தணி%த 

களி!"ட� கL��மிக இ���மி� னி�ேசய 

        காXமைல களி@ப �%ேத 

 

ெபாியமைழ ெபாழிவ த@காயேகா ல�திைன! 

        ேபைதய* க6டE $ேவா� 

ேப$த@ காியதா� 'ளி*வாைட உ�றைன� 

        ெகா�ெகா�� திட�ெச; ய	� 

 

அாியந@ றவ�தளா� உ�ன�ைன ேமைனயா� 

        அைழ!பிM� கிர,கி வாரா; 

அ�ைனயி� ேவ6�த@ கிர,காத ேபாி%த 

        அகில�தி- எவ(� உ6ேடா? 

 

பாி5ட� ஓ�வ% தவைளH� எ�ைமH� 

        பா*��நீ ரா� ய(ேள 

பாலகி! ஞாலமிைச வ%�விைள யா�வா; 

        பகவதி!நீ ரா�ய(ேள.          89 
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________________________ 

 

ச%த மி'�தி� சி%� மிழ@றி� 

        சத,ைகக� க-கெலன� 

ச,கினி@ ெச;வைள எ,கX� எதிெரா> 

        த%�ந- ேலாைசயிட 

 

வ%தைன த%தவ* ப%தம த%த	� 

        வ%தெத� Lண*Dற 

வ,கம த@களி த,ெகாளி விள�ெகன 

        வழி�ைற கா7��வா; 

 

சி%தைன ெகா6�ைன எ%தம �ள�தினி- 

        ேச*%திட� ேசH(வி- 

ெச%தளி* விEசி� க%தம ல*!பத� 

        சிற%ெதைம� கா�திடநீ 

 

அ%தமி- 	�ைனயி- வ%தைன இ�"ற 

        ஆ�க நீாினிேல 

அEெசா >ள,கிைள! மEசணி 'ழ>ைன! 

        ஆ�க நீாினிேல.          90 

__________________________ 

10. 10. 10. 10. ஊ6ச4 ப&வ�ஊ6ச4 ப&வ�ஊ6ச4 ப&வ�ஊ6ச4 ப&வ�    

 

ெசால@காிய ஒளிதவAE சிவ%தபவ ள,ெகா6� 

        �வ�றிட இய@L W6க� 

ெதா'நா�கி னவ@Lமிைச Wயெவாளி ைவர�தி@ 

        $ட(ந- வி7ட மி7� 

 

நிைலயவா; மாணி�க மணிக� ெகா6 டைம�தி7ட 

        ேநாிய பலைகமீதி- 

நில5ெமழி >ர�தின� க�பள� விாி�ததி� 

        நிைலெபற U@றி(%� 
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நிலவிெனாளி தவA	க மதியினி@ 'வைளெபா( 

        நீ�விழி மல*�தி இ�பி- 

நிைல��மிக ெவளி!ப�வ ெத�நி� திலவாிைச 

        ேநாிலா எயிL சிறிேத 

 

"ல!பட� ெகா<ைவயித� P��ேம ந�கிலக! 

        "�னைக "ல!ப��தி! 

ெபா�னாி� இ�பினிய 	�ைன! பதி�கரசி 

        ெபா�Jச லா� அ(ேள.          91 

_________________________________ 

நீலநிைற ைவரவ� மாகாளி சீதர� 

        நி�ன(' வ%� நி@க 

நிழ-ேபால அவ(ட� தி(மக� வாணிெயM� 

        ேநராிய ெத;வ மாத* 

 

சாலநி� Jச>ைன ஆ7�த@ கைம%ததா� 

        சா-"ைட� கா7சி ஓாி@ 

சகமீ� கவிகி�ற ஆகாய மீதிெலாளி* 

        சகஉ�� O7ட ெமனலா� 

 

ஆலம� L6டமி*த மா�கினா னவMட� 

        ஐ,கர� ஆL 	கனா� 

அாியெப( கட5ள* T�%தி�% கா7சியிM� 

        கா(வைம Oற வ-லா*? 

 

ேபாலெவ� ெறவ@ைறH� கா7�ட@ கி-ைல அவ* 

        Pாி�� நி@கேவஎ� 

ெபா�னாி� இ�பினிய 	�ைன� கரசிநீ 

        ெபா�Jச- ஆ�ய(ேள.          92 

__________________________ 

 

காமா7சி நிைறகாEசி� காமா7சி யாHல' 

        கா�திட! ப-லற,க� 

க(திய(� ெச;தநி� கைட�கண(� ேவ6�ேய 
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        ககன� தி(%�வ%� 

 

நாமா7சி மி�கந@ கவிவாண* T�%��ைன 

        நா�ெதாL� பா�H('� 

ந-லபதி 	�ைனயி- 'AமிHள* அவ*பார� 

        நாக� தைலெநாி�'� 

 

ேகாமா7சி யா@ெப(ைம ெகா6டந@ 'ள�ேகா7ட� 

        'ல5பரா� கிரமபா' 

ேகா�- கீ*�தி� ராஜசி,க க�	த- 

        O7�பணி யா?ய*%� 

 

ேபாமா7சி எ�ெறா�L மி�றிேய நி�Lல5 

        "கழா7சி யா?ய*%த 

ெபா�னாி� இ�பினிய 	�ைன� கரசிநீ 

        ெபா�Jச- ஆ�ய(ேள.          93 

___________________________ 

 

கா*	கி- இ�ெவ� L�னிய கட-த� 

        கடனிைன� தி(!ெபன அதைன� 

ைககளா� அைலக� விாி�தைழ� திடவா� 

        க(,'ழ@ க@ைறமி� ெகாளிகா- 

ஏ*மி' மதிய� இ�ெவன விA,க 

        எA%தவா� அரவ� நாணி 

ஏ,கிட அைம%த ேபெரழி- வதன� 

        இைவமல*� 'வைளெய� ெற6ணி 

 

ஆ*வமா; ம�ைவ நா�ேய வ%த 

        அளி�'ல� ஏ;!"L விழிக� 

அ(E$ைவ� கனிைய� ெகா%தி�� ஆ*வ�(�) 

        அX'"� ளல%தி�, க�!" 

 

ேபா*�கள ஆ*!பி@ "ல�"L சில�பா@ 

        ெபா>%தி� பாதப, கய,ெகா� 

ெபா�னாி� இ�பினிய 	�ைன� கரசிநீ 
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        ெபா�Jச- ஆ� அ(ேள.          94 

______________________________. 

 

	!ப�� 	�ேகா� ேதவெரா� க%த(வ* 

        	@ற	ள கி�னர*க� 

Gவாத மலவாைத தாவாத ந%திெயா� 

        	த�ைம ெபL சிவகண,க� 

 

ப!ப�ெதM� ெந�ய பலவா6� ெப(%தவ� 

        பலெச;த 	னி",கவ* 

பக*ஞான ெநறிநி�L நிைனய(வ நிைலயினி@ 

        பதி�த5ள! ெப(ைமயாள* 

 

ெச!"@ காியந@ ப�தியி@ றிைள�தேப* 

        �ச�ர Pைச ெச;ேவா* 

ேச-ெந�, க6ணிHைன ேவதெநறி தவறா� 

        விய�Pைச ெச;H மைறேயா* 

 

ெபா@ப�ைம யாHைன� க6�ேம வண,கிட! 

        "'கி�ற வ*களி�க! 

ெபா�னாி� இ�பினிய 	�ைன� கரசிநீ 

        ெபா�Jச- ஆ�ய(ேள.          95 

__________________________ 

 

ெச,கதி* ெபா,ெகாளியி� ெவ;யவ* பலேகா� 

        ேசாிM� ெபா(வி லாத 

ெச<ெவாளி 	க�தில' ப<விய� தி(ெவாளிைய� 

        சிறிதா; ஒ��கி அ�யா* 

 

ெபா,கிமல ர!ெபா>H� அ,க(ைண த,கிHைற 

        "வனஈ� சாிெய ம�னா; 

P!"ைன ஆர	� "க�"ைன ஆர	� 

        ெபா>Hெம� ஆதாரேம! 
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�,கமணி மி�M	� த,கெமாளி* க,கண	� 

        ெதா�கபல ைவரவணிH� 

ேதாHெமழி ?�கழ'� ஏயவல ெவ�றைமH� 

        ேஜாதி�வ Yப மதலா;! 

 

ெபா,கிவ( கடலைலக ெள�ன5� தி(நாம� 

        ேபா@றிெச; ஒ>மி'�'� 

ெபா�னாி� இ�பினிய 	�ைன� கரசிநீ 

        ெபா�Jச- ஆ�ய(ேள!          96 

_____________ 

 

	�கணா* ெந@றியி� விழிெயM% தீயிேல 

        Gவி( 	க,க=, ெகா6� 

	�ைதய னானவ� GடனாE Tரனி� 

        ேமாகபா ச,கைள அழி�தா� 

 

ெசா�கமா% த,கந@ றமிழிைன! "ர%தன� 

        'ெசா@றனி- உய*தமி�� ெசா-ேல' 

W;கைல வாண(� அ�ெசாலா@ "ைன%�ேம 

        �தி�திட� T�%�நி@ கி�றா* 

 

த�கண% த�னிேல மி�கதா� ேம�ைமயி- 

        தாி�தி�� அ�ெமாழி யினி?� 

தையமி' ெப(ைம இைய%திட! பா�ேத� 

        த%திட� ெசவிம�� த(%த! 

 

"�கஎ� பாவா;! "ரெமாி ம��தி7ட 

        "->ய*� கா;%தவ ரான 

ெபா�னாி� இ�பினிய 	�ைன� கரசிநீ 

        ெபா�Jச- ஆ� ய(ேள.          97 

______________________________ 

 

ெச%தா மைர�ெகழி- த(	க� ெச-விH� 

        தி(	ன* ஆ�டா* யா*? 
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ெசய�ெசயெம� L�ன�� சில�"க� நனிமிக� 

        ேச*%�ேம கலக ெல�ன 

 

ம%தா கினி�சைடய* ெதா%ேதா ெமன!பத� 

        ம6ணி@ பதி��� ஆட 

மா?ட� திைச	கM� ஐ,கர� த�னிெனா� 

        வ�ளிமண வாள னாட� 

 

க%தா* மல*�'ழ@ Pமக� நாமக=� 

        கைல�கரசி O� ஆட 

களிவிழி ெபாழிந%தி $ர(ட� நாரத* 

        க%த(வ* பல(� ஆட! 

 

ெபா%தா* அரவிெனா� மEைஞH� '('க=� 

        Pாி�� மிக5� ஆட! 

ெபா�னாி� இ�பினிய 	�ைன� கரசிநீ 

        ெபா�Jசா- ஆ� ய(ேள.          98 

________________________________ 

 

இ-லா ம(,கினி- ேமகைல இல,'வ(�) 

        எ<வாெற� றயி*�க ைவ�'� 

இ(�'� எழில	த�! நீCச லா�ைகயினி- 

        இ(,'ழ- இ-ைலெய� றா*�'� 

 

ெபா-லாத "(வவி- விழிக�கைண ேவெலனி@ 

        ெபா(%திநா� ேநா�க லாேமா? 

"�னைக "ாியிM� ப@களி� தரளெவாளி 

        "'%�விழி Oச ைவ�'� 

 

ம-லா*%த தி6ேடாள* ஆன5� மணவாள* 

        மைற%திட! பணி�த �6ேடா? 

மாெபாிய தாயி�L மழைலHைர 'ழவியா; 

        மாறிய� யா*' றி�ேதா? 

 



67 

 

"->H� அ�யிைணக� பி��க விைழஎ,கைள! 

        "ாி%�நீ கா7சி த%ேத 

ெபா�னாி� இ�பினிய 	�ைன� கரசிநீ 

        ெபா�Jச- ஆ� அ(ேள.          99 

_____________ 

 

ந>5ெச; தீைமக� ெகா�ைமக� நீ,கிநா� 

        ந�ைமயி- திைழ�க எ�L� 

நா;களா; அ�சமி' ேகாைழயா; உலகினி- 

        நக*%திடா தி(�க எ�L� 

 

க>Hக� விலகிந@ கி(தHக� உதி�தி,' 

        களி!ெபம� காக எ�L� 

கடைமைய! "ாி%�பய� உன� கடென�னேவ 

        களி��நா மி(�க எ�L� 

 

ப>யிM� கிடவள* கடா�களா; மா%த*க� 

        பைத�திடா தி(�க எ�L� 

பாாினி- வா;ைமேயா ட�ப(ெள� றி�னைவ 

        ப6�ேபா லைமய எ�L� 

 

ெபா>Hம(� நிைற%தெப6 ண	தேம! எ,கள� 

        "க>ட� ஆன ெபா(ேள! 

ெபா�னாி� இ�பினிய 	�ைன� கரசிநீ 

        ெபா�Jச லா� அ(ேள.          100 

____________ 

நிைற7ைரநிைற7ைரநிைற7ைரநிைற7ைர    

 

Nலாசிாிய* எவ(� ஒ( N>ைன எAதி நிைற5 ெச;தபி� அ� ப@றி� Oற5�ள 

அமிச,கைள� ெதா'�� எA�� அறி	க5ைர, 	க5ைர எ�M� ெபயரா- N>� 

ெதாட�க�திேலேய இட�ெபLவேத மர". இதி- ந�ைமH� உ6�. ஆசிாிய* 

எதி*பாராத தீைம விைளவ�� உ6�. 
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Nைல! ப�!பவ* 	க5ைரைய! ப�!பத� Gல� அத� பய�பா�கைள உண*%� 

N>- ஈ�பா� ெகா�ள� W6ட!ப�வ� ந�ைம. N>� உ�ளட�க� 

இ<வள5தானா எ�L 	க5ைர�க!பா@ ெச-லா� Nைல! "ற%த�=வ� தீைம. 

 

'	�னீ�சர�� அ(�மி' � வ�வழகா�பிைக பி�ைள�தமி�’ எ�ற இ%N?�' 

நா� நிைற5ைர எA�வ� ேம@'றி�த ந�ைம, தீைமைய� க(�தி@ ெகா6ட 

அ�ச�தினால�L. 

 

அகிலா6ட ேகா�கைளய� அளி�த(=� வ�வழகா�பிைக மீ� ஒ�L�'� ப@றாத 

சிறிேயனாகிய யா� பா�ய இ!பிரப%த�திைன அவளி� அ�யா* O7ட� ப��'� 

எ�பத@' எ<வித ஐய	� இ-ைல. ஏெனனி-, 

 

ெச!ப ?@ற ெபா(ளி� சிற!பினா- 

அ!ெபா (7'ைர யாவ(, ெகா�வரா- 

 

எ�M� அைவயட�க� (ேச�கிழா* $வாமிக� அ(ளிய�) இ% N?�'� 

ந-லரணா'� எ�ப� எ� ந�பி�ைக. 

 

இ%N- வாயிலாக� ெச!ப?@ற ெபா(�, எ�பிரா7� 	�ைனயாைள! 

ப@றியதா'�. எனேவ அ!ெபா(ேள இ%N>ைன! ப��க! ேபாதிய 

W6�தலா'�; அரXமா'�. 

 

க->?� உேலாக,களி?� ெத;விக! ெபா>5� கைலயழ'� இைண%தி�� 

வைகயிேல சி@பிக� பி�ைளயா(�'! ப�ம,க� அைம��, அைவ ஆலய,களிேல 

எA%த(ளி அ�யவாி� வழிபா7��' இடமாவ� உ6ைமேய. ஆனா- 

சாணக�திேல பி��� ைவ�'� பி�ைளயாைர வண,கமா7ேடா� எ�L எவ(� 

அட� பி�!பதி-ைல 

 

என� இ%N?� சாணக�திேல பி��� ைவ�த பி�ைளயாைர ேபா�றதாயிM� 

�தி�தலாகிய பய�பா7ைட! ெபL� எ�ேற ந�"கி�ேற�. 

 

பர�ெபா(ைள அ�ைமயாH�, அ!பனாH� ஆ6டானாH� ேதாழனாH� பாவைன 

ப6ணி! பர5� மர" மிக! பைழைமயான�. பி�ைளயா;! பாவைன ெச;H� 
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வழ�க�திைன� ெதாட�கி ைவ�தவ* ெபாியா�வா* என ைவணவ உல' ேபா@L� 

வி7டXசி�த* ஆவா*. ''ழவி ம(,கிM� கிழவதா'�' எ�L ெதா-கா!பிய� 

'றி�த இல�கிய மர", பி�ைள� தமிA�' அ�ேகா>ய� எ�பேதா* க(��� 

நில5கி�ற�. ஆனா- அ<வைகயி@ பி�ைள! பாவைன ெச;� பாட!ப7டைம�' 

இல�கிய� சா�L இ-ைல. 

 

ேசாழ* கால�திேல ஒ7ட�O�த* ''ேலா��,க� பி�ைள� தமி�' பா�, 

ெபாியா�வாாி� 	�ேனா� 	ய@சி�'! பிரப%தவ�வ� அளி�தா*. கட5ளி� 

இட�ைத! "விகாவல� ெபL� "�ைம அவரா- ெதாட�கி ைவ�க!ப7ட�. ெச�ற 

N@றா6�ேல மகாவி��வா� மீனா7சி$%தர�பி�ைள 'ேச�கிழா* பி�ைள�தமி�' 

பா�� ெதா6ட* சீ* பரவிய ெப(%தைகைய! பாலனா�கி! பரவச� அைட%தா*. 

இவாி� அ� ஒ@றி எ� ஈழ�� அறிஞ* ெப(ம�க� $%தரG*�தி நாயனா*, �ல� 

ஆற	கநாவல* ஆகிேயா* மீ� பி�ைள�தமி� பா�ய�� 'றி!பிட�த�க�. 

சாதாரண அரசிய@றைலவ*க=� பி�ைள�தமி� நாயக*க� ஆனத@'� 'காமராச* 

பி�ைள� தமி�’ சா�L பக(�. 

 

ஆனா-, பி�ைள�தமி� மரபி� ெசAைமH� மகிைமH� ெப(ைமH� 'மர'(பர 

$வாமிக�, பகழி�O�த* 	தலா� "லவ* ெப(ம�க� 	(க�, மீனா7சி ஆதியா� 

ெத;வ,க� மீ� பா�ய(ளிய பி�ைள� தமி�க� வாயிலாகேவ ெபாி�� உண*%� 

உ(கி� த�வச� இழ�க ைவ�கி�றன; ப�தி�கனிவிைன மி'வி�கி�றன. 

 

கட5ளைர� கனிமழைல மிழ@றி�� பி�ைள� கனிகளா;! பாவி��� த,கைள� 

தா;ைம நிைலயி- ஆ�கி� ெகா6� உ(கி உ(கி! பா�ய "லவ* ெப(ம�களி� 

பாதாரவி%த,க=�'! ப-லா6� Oறி! ேபா@Lகி�ேற�. தமி� ெமாழியான� 

அவ*களி� கர,களிேல எ<வாெற-லா� வைள%� 'ைழ%� தன� 	Aைமயான 

ஆ@றைலH� ெவளி!ப��திய� எ�L விய�கி�ேற�; பிரமி�கி�ேற�. 

 

த6Xலா மழைல! ப$,'தைல அ	தினிய 

        தா;வயிL 'ளிரD7�� 

தடமா*" நிைற', 'ம�ேச றைள%�ெபா@ 

        றா�ேதா; தட�ைகப@றி! 

ப6Xலா� வ�தமிழ! ைப%தாம� விாிH� 

        பைண�தேதா� எ(�தேமறி! 
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பாெசாளிய மரகத� தி(ேமனி! 

        ப$,கதி* த��ப மணிவா;. 

 

எ�L� 

 

பழமைறக� 	ைறயிட! ைப%தமி�! பி�ெச�ற 

ப�ைச! ப$,ெகா6டேல 

 

எ�L� வ(வனேபா�ற அ	த! பாடல�களி� ஒ( சீ*தாM� எ�னா- க@பைன 

ெச;ய5� 	�Hேமா எ�ற அ�ச	� தள*�சிH� மீWரேவ இ!பி�ைள�தமி� 

பி�ைளைம நிைலயி- எ�னா- ஆ�க!ப7ட�. 

 

எனிM� 	த>@ Oறியா,' ெச!ப?@ற ெபா(ளினா- என� பி�ைள!பா7டாகிய 

ெவ�ைள!பா7�� சிலகாலமாவ� வாழேவ6�� எ�L அ�ைனயி� அ�"� 

'ழவியாகிய ந-ைல 	(க!ெப(மானி� மல*! பாத,கைள வA�தி 

அைமகி�ேற�. 

 

         ெசா�க�. 

----------------------xxxxx-------------------   

%றி12ைர%றி12ைர%றி12ைர%றி12ைர    

%லெத.வ வண�க�%லெத.வ வண�க�%லெத.வ வண�க�%லெத.வ வண�க�::::    

ெபால� – ெபா� 

விநாயக* வண�க� 

வி�கின,க� - தைடக�. நைவ - '@ற�. அகில + அ6ட� (அகிலா6ட�) எ-லா 

அ6ட,க=�. ஆதர� - ஆதார�. தைழய - சிற�க. 

 

1.1.1.1.கா121 ப&வ�கா121 ப&வ�கா121 ப&வ�கா121 ப&வ�    

1. ��ன� - கிழி%த க%தலாைட, ேகாவண� -1. ெகௗ3ன� (க�ைச), 2. அரச இய-". 

ம�றா� - ம�றி- ஆ�� சிவெப(மா�, நா-வ* - சமய'ரவ* நா-வ*. ந�ப� - 

ந�ெப(மா� (சிவ�), சாவண� - சா'� வ6ண�, P6 - ஆபரண�. ஆக� - உட-, 

மா*". 

2. கவல - வ(%த, ஆ;�சிய* - இைட�சிய*, தி( - இல�'மி, கா* - 	கி-. கவி� - 

அழ', கனி - கனிைய ஒ�த வ�வழகா�பிைக. 
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3. பாிPரண� - 	Aைமயானவ�, ேமைத - ேபரறிவாளி, க6ட� - கA��, சீத� ஆ* 

- 'ளி*ைம மி'%த, ேமாக லாகிாி - ஆைசயாகிய மய�க�, 	�ைன - 	�னீ�சர�தி� 

ம(உ. 

4. அனலா� - தீைய� தி(�கர�தி- ஏ%தி ஆ�ய(=� சிவ�, ேவத� பிரம�, 

$வான� - நா;, "> அத� - ">�ேதா-, கய��ாி - (கய� - யாைன) யாைன�ேதா-, 

"ர�க - கா�க. 

05. அகில�தி� - உலக�தி�, "�க - "'%த, "க- - ஆதார�, "->ய* - இழி%ேதா* 

(ேதவ*க�), Tதின* - T��சியாள*, பரவி - ேபா@றி, ேவ; - G,கி-. 

6. ப$ம� - நீL, ஏ@றினா� - எ(�� வாகன�தனான சிவ�, கனி - கனி ேபா?� 

அழகி, ஊ*தி - (வாகனமாக� ெகா6�) ெச?��ேவா�. 

7. பிழ�P - க7�, கத� - ேகாப�, P7ைக - உLதி!பா�, வத� - அழி!", பத� - 

(பாத�) கா-க� - கைழ - G,கி-. 

8. அைனய - ேபா�ற, ஞால� - உலக�, இைச - "க�, நைவ - '@ற�, 'வலய� - 

உலக�, வாைல - சிLமி, வA�தி - வண,கி. 

9. அழி - கட-, ம(வா - அைணயாத, வாதைன - ேவதைன, அளகா"ாி�' அதிப� -

'ேபர� (அளைக - அலைக என?மா�. அலைக - ேப;, 	னி, (	னி+ஈ�சர�) 

	னீ�சர� 	னி வழிப7டதா- - அலேக$ர� என5� 	�ன*� ேதா�றிய� எ�M� 

ெபா(ளி- 	�னீ�சர� என5� வழ,'�. 

10. ெத;வத� - ெத;வ�, ஆாிய� - ச��கி(�, ப%த� - க7�, தைள, அர6 - கா!". 

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

2.2.2.2.ெச)கீைர1 ப&வ�ெச)கீைர1 ப&வ�ெச)கீைர1 ப&வ�ெச)கீைர1 ப&வ�    

11. ப�Mத- - OLத-, பழமைற - பைழைமயான ேவத,க�, க�ன- - க(�", 

கவி� - அழ', அ�"வி - அழகிய Pமி (அ� - அழகிய), ெச,கீைர - தவA� ெபாA� 

'ழ%ைத வாயி>(%� எA� 'கி* கி*' எM� ெசAைமயான 'ரெலா>. 

12. ஆ@Lத- - ெச;த-, ெநறி - 	ைறைம, O@L - யம�. 

13. சராசர� - நி@பன5� நட!பன5மான உயி*க�, பா>�'� கா�த(=�, பாலகி - 

சிLமி, கா!பவ� என5� ெகா�ளலா�, ேதாைக - மயி- (சிைனயா' ெபய*) 

இமவா� எ�ற இமயமைல அரசM� அவ� மைனவியான ேமைனH� ெச;த 

தவ�தி� பயனாக அவ*க=�'! "த-வியாக உ(�ெகா6� தாமைர மலாிேல 

எA%த(ளினா� எ�பிரா7�. 
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14. ஈ�ற பி�ைன - ெப@றபி�ன*, மாணி - பிரமசாாி, பவவிைன - பிறவி�கான 

ந-விைன, தீவிைன, எ;!பி- ைவ!" - தள*5L� கால�தி@ெக�L ேச*�� 

ைவ�'� ேசமி!", ெச�ெபா(� - ெச�ைமயான (ேமலான) பர�ெபா(�. 

15. ஏ� - Pவித�, இனிைம +நL� (இ�M�) - இனிய ந�மண�, 'றவ* - 

'றிEசிநில வாAந*, அவனி - Pமி. 

16. தில மல* – எ7P (தில� - எ�) மகளிாி� G�கிைன எ7P5�' உவமி!ப� "லவ* 

மர", வEசி - ஒ( ெகா� (சீ%தி@ ெகா�) ெப6களி� ெம-?ட?�' உவைம, சிைக -

(மயி>�) ெகா6ைட, ஆல (ஆட-) - மயி>� 'ரைலH� அத� ஆடைலH� 

'றி�'�, சக� - Pமி. 

17. நி�ைய - எ�L� உ�ளவ�, த6கைலக� - 'ளி*%த (ச%திரனி�) OLக�, 

ந%த- - ெக�த-, நவமான - "�தியி- உ�ள�தி-, வ%தி�க - வழிபட, "ராதனி - 

பைழயவ�, எழி- - அழ', $%தாி - அழகி, சீல� - ஒA�க�. 

18. நவ"வன� - ஒ�ப� உலக,க�. இவ@ைற நவ விCக� என5� OLவ*. (விCக� 

- பைடவ'!") "ச�தி ேகாண� ஐ%�டேன சிவேகாண� நா?� O�வ� 

	�ெதாழி?� உ6டாவத@'� காரண�" எ�L வாமேக$ர த%திர� 'றி!பதா; 

ைசவ எ-ல!ப நாவல*, ெசௗ%தாியலகாி உைரயிேல OறிH�ளா*. ச,கமி�த- - 

O�த-, ஆல� - விட�. 

19. கா* - மைழ�கால�, Oதி* - பி� மைழ�கால�, ேவனி- - ேகாைடகால�, 

காலவாதீைத - (கால+அதீத�) கால,கட%தவ�, பரமாX (பரம அX), அXைவ� 

Oற ெச;த மிக�சிறிய OL, அக� - உ�ள�. 

20. மா- - வி7�X, ெம; - உட-, இத� - உத�. 

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

3.3.3.3.        தால1 ப&வ�தால1 ப&வ�தால1 ப&வ�தால1 ப&வ�    

21. பாாி�த- - $ம�த-, பகழி - அ�", பிரமக�தி - அ%தணனான இராவணைன� 

ெகா�ற பாவ�தி� வ�வான பிரமக�தி, இராவண� - ைககசி எ�ற இய�கி�'� 

வி�ரவ$ 	னிவ(�'� மக�, அ�த� - த%ைத (சிவ�) அE$க� - கிளி, 'தைல - 

விள,கா� ெசா-. 

22. சால – மிக. தயாபாி - க(ைணHைடயா�, ஒ(ைம - மன�ைத ஒ(	க!ப��தி! 

பர�ெபா(� ஒ�ேற எ�L உணர-. வதன� - 	க�. 
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23. கணநாத� - விநாயக*, 	(கா* - அழ'மி�க, இளவ- - இைளேயானாகிய 

	(க�, ஏ%த- - ெப(ைமயி@ சிற%தவ�, 'ழவி - 'ழ%ைத. 

24. ஆழி - கட-, அ6ண- - ெபாிேயா�, நிப%த� - இைறயி>யா; வழ,'� நில� 

	த>யன, ேகளீ* - உறவின*. இகபர� - இ�ைம, மLைம, சீ*�தி - சிற!", ேகழி- - 

(ேக�இ-) - ஒ!பிலாத. 

25. அர� - சிவ�. 

26. ெபா�L� - அழிH�, ெபா�றா - அழியாத, விைழவா* - வி(�"வா*, ம�M� - 

நிைலயாH�ள. 

27. கா* - 	கி-, கவி� - அழ', ஓ�H� - 	றிH�, ஒ-'� - ஒ�,'�, ஏரா* - 

(ஏ*+ஆ*) அழ'மி�க, எழி- - எA�சி, அழ', எ�ைப - எ?�ைப , அனநைட - 

அ�ன� ேபா�ற நைட, (அன - இைட�'ைற) 

28. நி�திய* - நிைலயானவ*, எ�L� இ(!பவ* (சிவ�), ந�சிட - வி(�பிட, 

சதி��வ� - (சதி - மைனவி) வா��ைக� �ைணநல�, வி�தகி - திறைமயாளி, வி�தி - 

விைத��, ந@ற( (ந�ைம த() ந-லமர�, பழன� - வய-, இ�னிய - இனிைமயான, 

த�ைத - கிளி. 

29. 	ய,கி - O�, ேப(� - ெப(�, பிற,'� - விள,'�, Oப� - கிணL, அEசன� - 

க6க=�'� தீ7�� ைம. 

30. ம7� - ேத�, ஆழி - ச�கராHத�, சாப� - வி-, தாைத - த%ைத, விநாசினி - 

அழி!பவ�, விலாசினி - அழ'ைடயா�. 

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

4. 4. 4. 4. ச1பாணி1 ப&வ�ச1பாணி1 ப&வ�ச1பாணி1 ப&வ�ச1பாணி1 ப&வ�    

 

31. கதி*- Tாிய� 

32. ேகா� - ெகாAெகா�", இ,கித� - இனிைம, காசினி - உலக�. 

33. க%தமல* - மண	�ள மல* (க%த� - மண�), தட� - 'ள�, ேமான� - ெமௗன�, 

பிைண - ெப6மா�, காழிய� - சீ*காழியி- அவதாி�த(ளிய 

தி(ஞானச�ப%தG*�தி நாயனா*. இவைர 	(கனி� அவதார� என� 'றி!ப�� 

உ6�. ("வAதி O� நிமி*�த ெப(மாேள" தி(!"க�) 

34. வடைவ�தீ - வடவா	கா�கினி, உ(�� - ேகாபி��, யாதவ� - யாதவ 

'ல�தினனான க6ணபிரா�, ெவ'ளி - ேகாப�, ேவ; - G,கி-. 
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35. பண� - (பா�பி�), பட�, பணிக� - ஆபரண,க�, பிண,கத- - மாLப�த-. 

36. இைமயவ* - ேதவ*, ேகாவல� - க6ணபிரா�. 

37. 'ழா� - O7ட�, வி�ள- - எ���ைர�த-. 

38. ெச( - ேபா*, ம*�தனி - வத� ெச;தவ�, மகிட� - எ(ைம 	க அ$ர�, (மகிட� - 

எ(ைம) விம> - மல,கள@றவ�, சமாி - �*�ைக, அமி*தவ*ஷனி - அமி*த� 

ெபாழிபவ�, (வ*ஷ� - ெபாழி5), "ய,க� - சிவ�, ச(வ - (ச*வ) அைன���. 

39. வய,'� - விள,'�, மா@றல* - பைகவ*. 

40. பா,க(� – சிற!"மி�க 

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

5. 5. 5. 5. ��த1 ப&வ���த1 ப&வ���த1 ப&வ���த1 ப&வ�    

 

41. 	�மத� - க�னமத�, கேபாதமத�, 3ஜமத� ஆகிய 	�மத,க�, ேவழ� - 

யாைன, ந��� - வி(�"� 	��, 	�த� எ�பன 	�ைதH�, 	�த�ைதH� 

(	க*த-, ெகாE$த-) 'றி�'�. 

42. தரள� - 	��, இல' - இல�'(�) எயிL - ப-, இைழ�'� - ஆ�'�, ம(வி - 

O�, $ழிH� - (க�ன�தி- விA�) அழகி� $ழிக=�, ம�கர� - வ6�, 	�ைனயி� 

எ�ப� - 	ைனயி� என� ெதா'�த- விகார� ெப@ற�. இனிவ(� இட,களி?� 

இ<வாேற ெகா�க. 

43. "ளக� - மயி*�O�$ (உேராமாEச>), க� - ேத�. 

44. "�ைமக� - இழி5க�, பிEஞக� - சடா	�தாி�தவ� (சிவ�), பி�ைனய� - 

த,ைக. 

45. மE$ - 	கி-, மக��வ� - ேம�ைம, பாைவய* - பாைவ ேபா?� அழகிய 

ெப6க�, த6ணளி - இர�க�, க(ைண, விழ5 - விழா�க�. 

46. "ைர - '@ற�. 

47. ம�த� - களி!" (மத�) 

48. மாலாகி - மய�க� ெகா6�, காலா%தகி (கால அ%தகி) - யமM�'� 

யமனானவ�, ஏலா* - (ஏல� ஆ*) - மண� ஊ7ட!ப7ட, 'ழ> - O%தைல 

உைடயவ�, ஏ%திைழ - ஆபரண� தாி�தவ�, (விைன� ெதாைக!"@ற��! பிற%த 

அ�ெமாழி� ெதாைக), ெம->ய- - ெம�ைமயான இய-பின� (ப6"� 

ெதாைக!"ற��! பிற%த அ�ெமாழி� ெதாைக) 
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49. தயா - தய5 

50. ேசேல* - ேச- ஏ*, (ேச- +ஏ*) - மீைன! ேபா?� அழகிய, ேச- - ஒ(வைக மீ�, 

ஏ* - அழகிய சி�மய� - (சி�+மய�) ஞானமய�, இைட�சி - இைடைய உைடயவேள! 

கா- -கா@L. 

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

6. 6. 6. 6. வாராைன1 ப&வ�வாராைன1 ப&வ�வாராைன1 ப&வ�வாராைன1 ப&வ�    

 

51. நளின� - தாமைர, அைனேய - அ�ைனேய எ�பத� ெதா'�த- விகார�. 

52. உததி - ச	�திர�, மகதி - பா*வதி, க�� - விைர%�. 

53. ச6ணி�த- - P$த-, ெச-ேவ� - 	(க�, சிவ�, உைம, க%த� Gவ(� O� 

அம*%த(=� G*�த� ேசாமா�க%த G*�த�, 	�னீ�சர�தி- மேகா@சவ,களிேல 

ேசாமா�க%த G*�திH�, ச%திரேசகர G*�திH� (ச%திரைன� சைடயி- தாி�த 

G*�த	�) எA%த(=வ�� PைசெபLவ�� வழ�க�. 

54. அண,' - மய�க�. 

55. 	காரவி%த� - (	க + அரவி%த�) 	கமாகிய தாமைர. "ச�தியி� ஆ@ற- 

அறியா� அவைள மதியாத ேதவ*களி� 	�" சிL�(�பா;� ேதா@றிய(ளி, 

த�ைன அழி�க 	�Hமானா- அழி�க என அைற Oவ. வாH5� அ�கினிH� 

	ய�L ேதா@றபி� ச�தியானவ� த�Mைடய ேப((விைன அவ*க=�'� 

கா7�ய(ளினா� எ�ப*., இைறE$த- - வண,'த-. 

56. அ�பா� த� நாம�திைன அவன� நாவிேல தீ7�யதா- 

கவி�ச�கரவ*�தியானவ� காளிதாச� எ�ப� கைத. 

57. Wவி - சிற', தாளிைன - இ( தி(!பாத,க�, ப�ம� - தாமைர, கா%த� - 

கா*�திைக!P. 

58. தமிேய� - தனி�தவரான (ஆதாரம@றவரான) நா�, ^த- - ெந@றி, கிற,க- - 

தைல $@றி மய�க� உ6டாத-. 

59. தி,க� - மாத�, நீசமா%த*- இழிவான ம�க�, ேநாி- - (ேந*+இ-) ஒ!பி-லாத, 

தாச� - அ�யவ�. 

60. அல%தி�த- - வா�வ(%�த-. 

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

7. 7. 7. 7. அ�231 ப&வ�அ�231 ப&வ�அ�231 ப&வ�அ�231 ப&வ�    
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61. தாரைக - ந7ச�திர�, ேதா@றிட - ேதா-வி அைடய, கா - PEேசாைல, காம� - 

ப�க� சா*", க%தர� - கA��, க�வ*- நEசின* (க� - நE$, ஆலகால விட�ைத 

அ(%தியவ*.) 62. சீதள� - 'ளி*ைம, எழி> - அழ'ைடயா� (அ�ைம), ஆதர� - 

அ�". 

63. பாாி - மைனவி, அடEெச;த- - பி�வாத� பி��த-, உ'�த- - சி%�த-. 

64. ப( - சிறிய ப(வி� ('() அளவான, 	�னவ� - தைமய� (தி(மா-), 

கைறக6ட� - நE$�கைற ெபா(%திய கA�தின� (சிவ�). 

65. மதைல - 'ழ%ைத, அன%த 'ண ேசாபினி - 	�வி-லாத 'ண,களாேல 

ஒளி*பவ� (அ�ைம) 

66. நவி - (ந<வி எ�பத� ெதா'�த- விகார�) ெப6மா�, எ�ளலL - (எ�ள- 

+அL) பாிகசி�தி@' இடேம இ-லாத, மதிCகி – சிற%த. 

67. இ%திரேகாப� - த�பல!P�சி, தரள� - 	��, சி%Wர திலக� - சிவ!"!ெபா7�, 

பாிமள� - நLமண� 

68. அEச@க - பய!பட ேவ6டா�. ப�னிாிய - (ப�Mத@' அாிய) ெசா-கட%த, 

அ�னவா� - அ�தைகயனவான. 

69. பவி$ - ெப(ைம, உ@பவி�� - பிற%�, ப�னி - ப�தினி எ�ற ெசா->� திாி", 

மைனவி, அ@றவ* - �ைணயி-லாத அகதிக�, ஏ�� இ>க�. 

70. 1. மதி - ச%திரேன (விளி) 2. மதி!"ட� - ெகௗரவமாக, மதி�திடா - 

மதி!பளி�காத, Gடமதிேய - Gடமான "�தி (மதி - "�தி) உ�ளவேன, மக�தினி- 

(	க� - அ��+இ-, மக� - ேவ�வி) ேவ�வியி-, நாாி - ெப6. 

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

8. 8. 8. 8. அ�மாைன1 ப&வ�அ�மாைன1 ப&வ�அ�மாைன1 ப&வ�அ�மாைன1 ப&வ�    

 

71. *சிவபிரா� ேபாலேவ அ�ைமH� அநாதி. எனேவ அவ=� தாH� த%ைதH� 

இ-லாதவேள. சா�த*, பர�ெபா(ளாக� ெகா6� வழிப�� அவ=�'! 

"ராண,கேள த�க�, இமவா� ஆகிய த%ைதயைர� க@பி�கி�றன. ஆ; - அ�ைன, 

அ�மாைன - ெப6க� எறி%தா�� கற,' ேபா�றெதா( க(வி. 

72. ஐ�ெபாறிக� - ெம; (உட-), வா;, க6, G�', ெசவியாகிய ஐ%�L!"�க�, 

அ*�கிய� - நீ*வழிபா�, அவி$ - ேவ�வி�தீயி- இட!ப�� உண5 (அவி*!பாக�, 

அவி என5� வழ,'�) ேஞய� - ெந; வ�� (வ��) அவி*!பாக��� இட!ப�� 
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பிறெபா(�க�, உ�ப* - ேதவ* இ�ப*- இ<5லக�, � ச�கர Pைச - அ�பிைகைய 

� ச�கர� எ�ற ய%திர�தி- வழிபட-, இய-"ண*%தா* - சா�த*. 

73. நி*விகார� - விகார� (பாதி!") அைடயாைம, விகார� - பாதி!", மாLத-, 

சி%தாOல� - மன�கவைல, ஜக�ஜனனி - உலக�தா; (ஜனனி - தா;) 

74. ச��, சி�� ஆன%த� - ச�சிதான%த�: உ6ைம, அறி5, Wயமகி�5 இைவ 

G�L� இைண%த ச�சிதான%த ெசாYபிணியாக அ�ைமைய� சா�த* ெகா�வ*, 

இ�னிைல - இனிைமயான உய*நிைல (	�தி), பதிநிதி - (	�ைனயாகிய), தல�தி� 

ெச-வ�. 

75. சரத� - உ6ைம, நி�ச� �ச�கர�தி� ந�விேல அ�பிைக எA%த(ளி அ(� 

பா>!பா� எ�ப*. 

76. ேகா� – வாி (-) ேகா�M� - வைள%தா?� ேகா� என அதைனH� (ேகா� எ�ற 

ெசா-லாேலேய), ேகா�வ* - ெகா�வ*, ேகா- ெச,ேகா- (ந�5நிைல�' 

அைடயாளமாக உ�ள ேநாியேகா-), ேகா��� (ந�விநிைலநி-லா� ஒ(ப�க� 

சா*%�) வைளHமானா- ஆ�ட - மகி��சி�' அறி'றியான ஆட-பாட-. 

77. உ(ைவ - (Wல) உ(விைன, ம(வி - அைண��, அ(ைவ - உ(வ@றி நிைலைய, 

ஒ(வி - வி���, சிLமி - அ�பாைள�'றி�'� ெபா(வி- - (ெபா( +இ-) ஒ!பிலாத, 

அ�மைன - அ�மாைன (மாைன மைன என� 'Lகி@L) தி( - இல�'மி, கைலயி� 

உ( - சர$வதி, விற>� எழி- - (Uர�தி(வான) அழகிய �*�ைக (மைலமக�), 

எ(ைவ - ">, உாிைவ - ேபா*ைவ, ம(ம� - மா*", இமவதி - ைஹமவதி எ�ற 

வடெசா->� திாி" (ஹிமவானி� மக� ைஹமவதி) எ�றாவைத வடNலா* 

த�திதா%த� எ�ப*, 	ைனய* - 	�ைனய* ெதா�' 	ைனய* ஆயி@L, த( - மர�, 

தைழ5 - மகி��சிேயா�. 

78. தட,கட- - ெபாியகட-, இைழ!பிM� - ெச;யிM�, ேத$ - ஒளி. 

79. "ர�கி�ற - கா�கி�ற, கய@க6ணி - கய- ெபா�ற க6கைளHைடய ம�ைர 

மீனா7சிய�ைம, நளி* - 'ளி*ைம, ெப(ைம. 

80. இக- - பைக, சா�� - தா�'�, ேமா��. 

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

9. 9. 9. 9. நீநீநீநீராட4 ப&வ�ராட4 ப&வ�ராட4 ப&வ�ராட4 ப&வ�    

 

81. ெபா(�பின� - இமவா� (ெபா(!" - மைல), $க%த� - நLமண�. 
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82. அ�மண�-ஆைட தாியாைம, நி*வாண�, அைம - G,கி-, (G,கி- ேபால) 

அைம%த, எ;�திட- - ஏமா@றத- (ஏ;�திட>� 'L�க- விகார�) 

83. தி(!"க� ச%த�தி- அைம%த பாட- - ஒ<ேவார�யி� ஈ@L� சீாி� ஈ@றைச 

இர6�� ேநரைசகளா; அைம�க!ப7டன. கEச� - ஹ�ச� (அ�ன�), மீ6�� 

உைர�க ேவ6�னா* எ�ப� க@பைன) இ�னீ* - இனிைம+நீ* 

84. $ழ-வளி - Tறாவளி. 

85. ேச- - ஒ(வைகமீ�, (��க� - (கால) ப(வ,க� 

86. உதிர� - இர�த�, '7ட� – சிLபி�ைள. 

88. அர5 - பா�", ச6ட	6ட* - ச6ட� 	6ட� எ�ற ெகா�ேயா* அவ*கைள 

வைத�தைமயா- (ம*�தன� - வைத) அ�பிைகைய� ச6� என5� அைழ!ப*. 

90. ச%த� - இ�ேனாைச, சி%� - பா7�, அ%த� - இறதி, மEசணி - (மE$ அணி) 

ேமகெமன அழகிய, வ,க� - க!ப-, ஒளி விள�' - கல,கைர விள�க�. 

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

10. 10. 10. 10. ஊ6ச4 ப&வ�ஊ6ச4 ப&வ�ஊ6ச4 ப&வ�ஊ6ச4 ப&வ�    

 

91. �வ�றிட - ெபா>%திட, மிைச - ேமேல, வி7ட� - ேம@ற7�, ெபா( - ேபா�ற, 

ெபா�ன* - ெபா� ேபா?� ேமனியரா� (ெபா�ன�பல வாணரான) சிவெப(மா�. 

92. சீதர� - தி(மா- மா*பிேல தாி�த தி(மா- (�தர� - � (சீ என� தமி� வ�வ� 

ெபL�) - இல�'மி) ஓாி- -ஆரா;%தா-, சகஉ��O7ட� - O7டாளிகளான 

ந7ச�திர� O7ட� (உ� - ந7ச�திர�) 

93. காமா7சி - (கா+மா7சி) PEேசாைலயி� சிற!", நாமா7சி - நா+மா7சி - நாவி� 

சிற!" (நாவ�ைம), நாக� - (Pமிைய� தா,'�) ஆதிேசட� எ�ற நாக�, ேகாமா7சி 

- அரச� எ�ற சிற!", ேகா�- - ேகா� இ- - (வைளயாத, தாழாத), கீ*�தி - மி'"க�, 

ேபா�+ஆ7சி - (ேபாமா7சி) ஆ7சி ேபா'� எ�ற அ�ச�. 

94. கடலான� த�னிட� 	க%த நீராகிய கடைன� தி(!பி� தா எ�L கா*	கிைல� 

த� அைலகளாகிய ைககைள நீ7�� ேக7ப�, உ6ைமயி@ கா*	கிைல அ�L; 

கா*	கி- ேபா�ற கா7சி த%த அ�ைமயி� O%தைல� கா*	கி- எ�L 

மய,கியதா- விைள%த விைள5 எ�ப� க@பைன, ம� - ேத�, அளி�'ல� – 

வ6��O7ட�. 

95. க%த(வ*, கி�னர* - ேதவ உலக இைசவாண*, ப!ப�� - NL 

(N@L�கண�கான) 
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96. ெவ;யவ* - ஆாிய*, ெபா(விலாத - ஒ!பிலாத, ப<விய� - "னித�, ெம�ைம, 

ஆர� - மாைல, �,கமணி - Wய இர�தின�, க,கண� - கா!", ஏH� - ஒ�'�. 

97. 	�கணா* - G�L விழிக� உ�ள சிவ�, ெசா�க� – அழ'; ெசா@றனி- - 

ெசா-தனி-, ெசா->- உய*5 தமி�� ெசா-ேல - பாரதி, த�கண� - த7சண3ட Pமி, 

ெத�னி%திய! பிரேதச�, ம��� - அழி��. 

98. நனிமிக - மிகமிக (நனி - மி'திைய� 'றி�'� உாி� ெசா-), ம%தாகினி - க,ைக, 

ெபா%� - "@L, மர�த�யி- உ�ள (�வார�) �ைள. 

99. ம(,' - இைட 

100. ந>5 – ��ப�. 

--------------xxxx----------------- 

 

 

 

 


