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Source:
சிவபிரகாச வாமிக

ப

வ திர

கபகிள . அ. இராமசாமி லவ விளக றிைரட.,
திெநேவ", ெதனி$திய ைசவசி&தா$த '(பதி கழக*, 1978.

கல*பகமாவ+ ஒேபா* ெவ-பா.* க"&+ைற* /த(கவி0பாக
/ற1றெப(0 யவ, மத2க*, அ*மாைன, கால*, ச*பிரத*, கா, தவ*,
ற*, மற*, பா-, களி, சி&+, இர2க, ைககிைள, 4+, வ-, தைழ, ஊச
எ

* இபதிென0க7* ெபா$த மட, மபா, ஆசிாியபா,

க"பா, வ9சிபா, ஆசிாிய வி&த*, க"வி&த*, க"&தாழிைச, வ9சிவி&த*,
வ9சி&+ைற, ெவ-ைற ெய

மிவ(ைற ெகா- இைடேய ெவ-பா,

க"&+ைற விரவ அ$தாதி& ெதாைடயா பாட ெப0*. இ:வா0 பாடெப0*
இ$' ேதவ '0*, அ$தண& ெதா-<(ைற$+*, அரச&
ெதா-<0*, ைவசிய ஐ*ப+*, ேவளாள /ப+மாக பாடெப0*.
இகல*பக* திெவ2ைகயி எ>$தளிய சிவபிரா மீ+ இய(றபட ப@யா
'0பாடகைள ெகா-ட+. கல*பக&தி(ாிய இலகண2க7* சிறக7*
நகைம$+ விள2வ+. க(பா ெபமகிABசிைய அளிப+.

கா 
ேநாிைசெவ(பா
ெபா
உ

ல.* ெவ2ைக னித( க@ேய

*

2 கல*பகபா ேடா+ேக - தைனநிக

/&தித மேனா />தளி னா(D&த
அ&திதைன க-டவத னா.

ஒேபாமய2கிைச ெகாBசகக"பா
சீD&த நிைறமதிமா றிகர2ெகா- ட*மதிைய
ஏD&த சடாெமௗ" கிையயG$ தைனயி&தி

ம(ைறயேவா பக.மணி மாபக&தி( கிட$திைமப
ெகா(றவநீ யி2ேகழ( ேகாெடனD- டளிைனெகா
D*னேலா ெபா/@க ேலாந9 மிெழயி(0
பா*பினேமா க-ன+ பாணியிமா றா.வேத.
இ+ ஆற@&தர..

(கா) ெபா-திமக , அழ, ெசவ*. /
கட. . 1. நிைறமதி-கைலக

*-எ-H*. அ&தி-ஆைன/க

நிைற$த />&தி2க . ெமௗ"-/@. ஈ$தைன-பிள.

ெசJதவனாJ. பக.-பிளைவ. இ*ேகழ-ெபாியபறி. ேகா-ெகா*. பாணியி
மா-ைகயிK ள மா.

காம&தி( ப@Kைமயா2 கநிரய& திவெமன
நாம&தி( படெவம நவிெறாவ LதாJநீ
யாம&தி( றனியிக ேண$திைழபா ெலJதியெத.
எனமி வள/ள வியலதி சயெமா
/னிவர பலவைக ெமாழித கழிைன
பலகைல வலல னிைலமல வைலமைல
சிலரல +லகைல கலெசால விலகிைல.
இைவயிர-* ஈர@யராக*

எனவா2, இ+ தனிBெசா

ஒெறாயி தைனBெசபி

ைமநிரய& திவெமன

மறைறய ெவமகிய*பி ைம$தைன/ ற$ைததைன
ெகாறவைர வ$தளி ெகா&தைனவா

லெகெகா.

இைவM0* Mவ@&தாழிைச.

நீவில வ$திெலாி நிரய&தி "வெமன&
ேதவெவம கிய*பிைனநீ சிைலேவட னி*பிசித*
ஆவெலா மிைச$தவ

1. நிைறமதி-கைலக

 களிைனெமJ கதிெயெகா.

நிைற$த />&தி2க . ெமௗ"-/@. ஈ$தைன-பிள.

ெசJதவனாJ. பக.-பிளைவ. இ*ேகழ-ெபாியபறி. ேகா-ெகா*. பாணியி

மா-ைகயிK ள மா. நாம&தி(பட-அBச&ைதயைடய. ஏ$திைழ-பரைவ நாBசியா.
ல.-ஊ. பிசித*-ஊ. ெசபி-ெகாறா. ைம$தைன-சீராளைன. மலவைலமலமாகிய வைலைய. கல-கீAமக . இலகிைல-விள2காதவேன! எழி"-/கிக .

எழி"க- ப* ெபாழிைட NA$த
ெவ2ைகய* பதிவா ெழ2க ணாயக
பழமைல நாதநி( பர.வ வி *பி
அைரய

 கைரய னாம$ நிைல*

நிைனகில றமிேய னின@ யவக
ெக0 ம@யவ னா*
ஒெறா வர/ /த.தி ெயனேவ.

(1)

1. எழி"-/கிக . வி *பி அைரய-ேதவ ேகாமா. ஒ0-ெபா$திய.
---------

ேநாிைசெவ(பா
எ:வா றளி&த திைமய +மைலத
ஓ:வா விளைம ெயாமகைள - அ:வா
பர.தி ெவ2ைக பழமைலேய நி(
விர.கிைள ேயா* விைழ$+.

(2)

2. ஒ:வா-ஒப(ற. வாபர.-வி-ணவ ேபா(0கிற. விர.-NA$த. கிைளஉறவின. விைழ$+-வி*பி.
------------

க$டைளக)*ைற
விழக மல2கைள ேமாதிவ வாைள வியபக
உழக மல2கைள ேபாJ* ெவ2ைக ெயாவவி-ேணா
ெதாழக மல2கைள மாமதி ேவணி ம$த ேவாJ
பழக மல2கைள யாபவ ேவைர பறிபத(ேக.

(3)

3. வியபக-ஆA$த ள2க . மல2-விலா2மீ. அைள-ேச0. கமல*-நீ.
பழக மல2கைள-பழகமாக. ள. /*மல2கைள. பவேவ-பிறவிேவ.

-----------

அ,சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
பர$தகA& திெவ2ைக பழமைலயா
தைம&+தி&+ பத&+ ெமDB
ெசாாி$+பணி$ திர$திட. ெமமகளB
சிறி+/ள$ +ணி$தா ரல
தி$தைவயி( பி&தெவன ைவ+கலா
ெலறி$+ெபா9 சிைலயா ேமாதி
அர$ைதயிெமJ கதிததி ெயனேகேபா
(4)

கறியவ ரளி&தி டாேர.

4. பத&+-திவ@களி, பி&தெவன ைவதவ $தர. சிைலயா ேமாதி-கலா
அ@&+. விலா அ@&+ எனி

மா*. கலா அ@&தவ சாகிய நாயனா;

விலா அ@&தவ அB ன. அர$ைத இ-+பமிலாத மற*
---------

எ(சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
அளியா மலெபாழிNA ெவ2ைக Pச
ர*மைலயி ெல*Mமா பி@ேபா ெம02
களியா* ேவடாியா ெம*ம க(
கனிதைன& தகெவன ெகா&த ெவ*ைம
எளியாெர ெறா4தா மா+ ேவ-@
யிைறவதி /கெமனம( ெறா0 த$தாJ
ஒளியாம Kைரயவயா ாியா2க ளிேன
-ைமயவ றி/க2ெகா- ெடJ+ ேவாேம.

(5)

5. அளி-வ-க . எ*ஊமா-எம+ ஊாிK ளமா; மாைன ேபாற ெப-.
எளியா-எளிைம ளவக .
---------

ேநாிைசெவ(பா
ேநாிைசெவ(பா
ேமதைகய வி"ைறவ வி"ளவ வGர
காதனிக ம(02 கெதைவ* - பாத&

ெதாவிரலா* ெவ2ைகயர ெனா0ைம யாைச
(6)

பவரலா( காண ப*.

6. வி"ைறவ-இராம. வி"ளவ-இல மண. கா+ அனிக*-ெகாைல
ெசJகிற பைட. ஒவிரலா*-ஒவிரலா அடகியவ. பவர-+ப*.
-------------

மட தாழிைச
பம&தமி> வ$தவிைற விம&தமி> வ$தவிைற
ப-ட2காிய வ@வாம க-ட2காிய வ@வாம
சைடய(பம* யனிைசயா ெறாைடய(பம* யனிைசயா
ச*வனமா ணவாக ன*வனமா ணவாக
கடைலகல மைலவிலா

டைலகல மைலவிலா

க2ைகபதிய பைரயானா ெவ2ைகபதிய பைரயானா
அடைலர&த2 கைணெயJதா

டைலர&த2 கைணெயJதா

அபினிகழ வண2கீேர +பினிகழ வண2கீேர.

(7)

7. ப*-ைற$த. இ>வ$த-தவ0 ெபா$திய. இைற-விைட*. வி*-நீ2கிய.
உவ$த இைற-வி*பிய இைறவ. ப-த2-ண* ெபா$திய. ச*-நாி. வனமாஅழகிய திைர. அ*வன* ஆ-அழகிய உலக2கைள பைடகிற. உண.
ஆக. ஞானவ@வ. உடைலகல மைல. இலா-உடைல கல2கB
ெசJகிற மயகமிலாதவ. பைரயானா பராச&தியாக.* விள2பவ.
வண2கீ-வண2Gகளாக. அண2கீ-வ$+தலைடய மாR.
-------------

அ,சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
கீ(0 பிைறைய யணி$ததி ெவ2ைக வி&த கிாிநாத
ஆ(0 ெபாைள ள&திெலா லவ கைழ&த றளிேனா
ேசா(0& +ைற$ திெநJ&தா ன/மீ2 ைடயா ழலாம
ேதா(0 பசிேநாJ ெதாைலபனவ றைனேய +திP லGேர.

(8)

8. ஆ(0ெபா -மணி M&தாநதியி"ட ெபா . ள&தி-திவாS கமலாலய
தடாக&தி. ஒலவ- $தர. ேசா(0&+ைற-திBேசா(0&+ைற எ

9

சிவபதி; திெநJ&தான*-திெநJ&தான* எ

9 சிவபதி. ழலாம-எ2*

ேபாJ அைலயாம.
-------------

அமாைன.
அமாைன. மட.
மட. க)*தாழிைச
-ணியன* ெவ2ைக னிதனய மாெலதிேர
அ-ணல* ேபெராளியா யெற>$தா ன*மாைன
அ-ணல* ேபெராளியா யெற>$தா னாமாகி
க-ணி லவெரளிதி( காணாேரா வ*மாைன
(9)

க-ணிறி காH2 கதிெராளிகா ண*மாைன.

9. அய-நா/க. மா-திமா.
-------------

அ,சீகழிெந/ல/யாசிாியவி*த
அ*ேம "க நாாி யட(சிைல ெகா-ட ெவ2ைக
எ*பிரா ெனா*ேபா ெசJவ ென0த னிதய& ெத-ணி
அ*பிேம " நாாி ய9சிைல கர2ெகா- (ேறா
எ*ெபறா வ/த னாைள ெயெசயா

லகி( றாேன.

10. அ*-கைண. ெபறா-ெப0த(காிய. சிவெபமா
ஆதிேசட

(10)

 அ* திமாK* நா-

மாக" அ*ேம"* நாாி எ0*, காம

க அ* மல* நா-

வ-மாக" அ*பி ேம"* நாாிநய0* /ர-பட வித$தப@.
-------------

க)நிைல*ைற
தாம2 கம> ெமாJ*ைட யப தமிேயெவ2
காம2 கனK மனெமா +ப கடGழ
ஏம2 கதிB ெசறன ைமய றி+ெகா-ேடா
வாம2 கலெவ2 ைகபர ேனாெடா றானாேள.

(11)

11. தாம*-மாைல. ெமாJ*-ேதா . கனK*-ெவ+*. ஏம*-ெபா. வாம*இடபாக*.
-------------

க)வி*த
ஆயிைழ மகளிவா ழக2க ேடா0/
நீயி* ப"ெகாள நிைன$+ ெவ2ைகயி
4யநி சைடயினி( ேசாம (றிேய
(12)

ஏயிைன ெவ(றைர யாகி ெயைனேய.

12. ஆயிைழ-ஆராJ$ெதகபட அணிகலக . ேசாம-தி2க ; ஆைட.
ஏயிைன-ெசறாJ.
-------------

அ,சீகழிெந/ல/யாசிாியவி*த
எறைன /க&தி ெவறா ளிவெள

* பைக ெகா-ேடா

பிற" லப ெர0 பிாிவெர றி$+ ெவ2ைக
மிறிகA ச@ல& த-ண ேமவல ேபாெவ- @2கா
வ0ய ழக ெவேம ம"தழ ெசாாி* வாேற.

(13)

13. /க&தி ெவறா -/க&தினா ேதா(க@&தா . பிற"-மா0த"லாத.
ேமவல-பைகவ.
-------------

ேம1ப/ேவ,
வாச கமல மல&திேவ மயிேல ெயக- மணிேயநி
ஆைச /த மலவாயி ன/த* ெப0த( காிதாேயா
ஓைச கடைல கைட$+க .மிழ விைமேயா ெரா*ெவ2ைக
ஈச( கபய மபயெமன விாி$தா ேமனி காி$தாேன.

(14)

14. வாசகமல*-மண* ெபா$திய தாமைர. கஉமிழ-ந9ைச ெவளிப&த.
இாி$தா-ஓ@னா. ேமனி காி$தா-திமா.

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

வ(ண
க0கர மலரா-/க வி$+&தவி சைடமீனிக
க-ட&தணி மணிமாைலய

கயிைலய2கிாியா

க2ைகBசைட /@ேந@ய +2கபற ைவநா0
க9ச&தி வ@Pெதன நவிசில*ப@யா
ெவறிBசிைல மதவா களி ன9ைச&தட .தேபாலைம
வி9சைன விழியாெளாளி ெபெச2ைழயா
வி*பபிைற ெயனநீறி ச$தBசிைல Tதலா@
ெவ2ைகபழ மைலநாயக பவனிவ$திடேவ
ெச0(றன ெடா>தா7ைம த2கப றநா@ன
ெச2ைககவி

ைழPதிவ

பயிவெதாறறியா

சி$தி&தன ெளாமாதினி யி$தற /றமாெனாழி
ெச2ைககH மிவேரெகாளி னனிசிற$திேம
எறி&தைக பல1றின

ெகா2ைகB வ 0மாபிைன

யிப&ெதா ெமதிநா@ன ெளைனயைண$தளா
"$தப@ தனிேய/ைல ச$த&தி மணிமாபழ
ெக9சப கிலபாெரன மதிமய2கினேள.

(15)

15. க0-வைளயணி$த, கறிய. /கஇ$+-/கமாகிய தி2க . க9ச& திவ@தாமைர மலைரேபாற திவ@. வி9ச-மிக.*. பிைற வி*ப*-பிைறவ@வ*.
-------------

ேநாிைசயாசிாிய பா
மதிTத( பவள வாJக$ தட2க
வி/ைல ப *ெபா( ெகா@தைன யைமயா
காதமீ 4ர கலவிெசJ திவா
*ெபா> தவெளா ெபாறாைம கிடப
5

பட/தி ேவனி( பக(ெகா பாைல
நில&+நீ ேவேடா னீராி தினி(ெப(
0-ழி -ணா ெதாைலயி( ற9
ெசயெலன ெவைனநீ தீ-ேட ெல0
நிேம லாைண நிகA&திட நீ2கி

10

ணாி- ெட>$த யனிக வளழ

அஃ+ணா /கிேபா றழ02 கா0$
தீ-டா ெதாD9 ேசைகயி( 0யி0
மாறா வ வளமன& தவேனா
மிளித 4&த ேவடமா தவனாJ
15

நீ/ க( நீ2கா மாைத&
தெகன ெகா&+& தெப2 கிைளஞ
மானமீ 1ர வ$தன Nழ
ஒனல ேபால .டறவ ப&+
கைரயிேப வைக கடப@$ தவேனா

20

திமண ேகால9 ெசJ+G( றி$த
அமக

1$த ைலயநி

வ2

கர$+ெச றிரப களி&தக மணD*
ப$தாி( கிைளஞ பல2 காண
அாி$+ ெகா&த வ@யவ றாேனா
25

நிெனா விழிெச$ நீெகாள கல2கி&
தெனா விழிெவ9 சர&தினா "ட$+
சா&தி ம(ைற& தட2கண: வைகெபற
இன/- ெடாக ெண0ள2 களி&+
ம(ற+2 கைளவா வாளிந டவேனா

30

மவல ணபா மாJபெமJ& தவேபா
வ$தன பைடயா மாபிைட& தாக
க- கைட&தைல காவல ெனாவ
ெவ-டவ( 0ணிபா விைர$+ெச ெறJத
ஆைணயா( ற&த வரச ேரேறா

35

ெபாகள& ெதாடல ைனTத னீ0
க-ைன ேபால கதிம( றவைன&
தபைட சாJ&தவ றபைட மாபி
தாக ெகா&த தளவில பினேனா
அ9சி0 மகைன யாி$+நி( க

40

பைட&+ களி1 பாி.ைட யவேனா
நிசின கர&+ நீD ேமா$த
மா+M காி$த ம"ெப$ தவேனா
+Hெகன வவ ைக +ணி&தெகா( றவேனா
ச$தன மாகB சா&தநி றன

45

/ைக ேதJ&+ /கமல$ தவேனா

ெசய(க9 ெசJைக ெசJதவ யாெகா
பகதி ெவ2ைக பழமைல நாத
பராபர /க பகவச2 கரசிவ
கணா கரதி கயிைல நாயக
50

எற$ தவக ேள&+*
பிறிகA ச@ல ெப$தைக ேயாேன.

(16)

16. அைமயா-அள.படாத. உ-ழி-உ-H* ெபா>+. ஒைல-விைர.. ணாிகட. ய-/கி. ேசைக-பைக. 4&த ேவட*-காமபி&ேதறிய ேகால*.
ஒனல-பைகவ. கர$+-ஒளி&+. அ@யவ-மானக9சாற நாயனா. ெச$நீதி. சர*-அ*இட$+-ேதா-@. வாளிநடவ-க-ணப நாயனா. ணவ9சைன. வ$தைன-/&தி நாத. காவல ஒவ-த&த. அரசஏ0ெமJெபாணாயனா. ெபாகள*-ேபாகள*. ஒடல-பைகவ.
தளவிலபின-ஏனாதிநாத நாயனா. அ-சைம&+. பாி.ைடயவசி0&ெதா-ட நாயனா. சினகர*-ேகாயி. ம"ெப$தவ-ெச&+ைண நாயனா.
+ணி&தெகா(றவ-கழ(சி2க நாயனா. /கமல$தவ-M&தி நாயனா.
-------------

அ,சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
ெப$தைகைம தனகறி ம(ைறயD
வி

கிைலெய ெப(றி யேறா

தி$+தட மதி(வைள /தெமாேரா
0பிைனேய சிவண நி(ப
/$+நைக ைமகணவ றிெவ2ைக
யாைனயா /க*ெபா( றா ைக
ைர$தித( கரவி$த ெமாதாளி
னி0தவ* ாித றாேன.

(17)

17. ெப(றி-ெபைம. சிவண-ெபா$த. /$+ நைக-மயி"றகி அ@ேபாற ப.
ைர$தித(-ஒபாத(. அரவி$த*-ெச$தாமைர.
-------------

தாழிைச
தாராம "$தாெரைன யாளாம "$தா

தனிெவ2ைகைய  ளாமய றவி*ப@  ளா
சீராாிைச வ-ேடெயாழி கிலேவ கர வ-ேட
ெசறிகிறிைல ேக+ய ரறிகிறிைல ேக
வாராJமட மயிேலமி தாJமாெசாK மயிேல
வாVெட> மதிேயெயைன /னியாத- மதிேய
ஊராக வ*ேபெயன விழிேயாவில வ*ேப
ைரயாயவ ைழேயெயன தகலாவிட ைழேய.

(18)

18. இ*தா-ெபாியமாைல. உ ளா-உைடயவ; எ-ணாதவ. -வைளய;
நாைர. அயிேல-ேவK நிகேர. மதி-தி2க ; எைனமதிபாயாக. வ*-வ*
ெமாழி. ஓவில அ*-க-ணீ ஒழியவிைல. உைழ-இட*; மா.
-------------

வ3சிவி*த
உைழெயன ெவ2ைக வபானா
தழK ெவற தர&தாேலா
விழெவைம யி0 ெவ+பாேம
எ>மதி ெயாைற ெய&தாேர.

(19)

19. உைழ-இட*. தழஉ-தீவ@வ*. தர*-தைம. ெவ+த- த. எ&தாதா2கினா.
-------------

ேநாிைச ெவ(பா
எமா ெவ2ைகயிைற ேய$திழாJ நிென9
சமா ப2கின ேக ளாம - ெககேவ
காதி மைறயாJநி க-ேபாற தாதலா
ஓ+9 ெசயபா வ$+.

(20)

20. எமா-ைகயிேல$தியமா. அ*மா-ெபா$திய காமேநாJ.
ப2கின -உைமயவ .
-------------

க$டைள க)*ைற
+னாைர ெவற சிைலயாள ெவ2ைகB டகிாிேம
எனாவி ெகா ள வாி ளி மா

 ெகளிதெறேறா

ெபானா ண2 க/க ேவழ* ய

ண2*

மினா ம2 லண2ேக தடாம வி&த+ேவ.

(21)

21. +னாைர-பைகவகளாகிய /ர அ ரகைள. ஆவி-உயி. ெபானா
ண2-ெபா ேபாற ேதம. தடாம-தகாம.
-------------

ேநாிைச ெவ(பா
ேவைல கவயிற ெவ2ைகயர னாாிவB
சால& திம0கி( ற$+ேபா* - மா"
ெபைமயா( ேபா* பிணிேயா வவ&தாA$
தைமயா( ேபா ம+.

(22)

22. ேவைல கவயிற-கட" ேதாறிய ந9ைச-ட. ெபைம-ெபாிய ஆ
-------------

யவ 
அ&தி ெயாமா0 ப& திகA$தன
வ0 தமிAMவ ைவபB ம$தன
$தி மகிAமா+ கட ைழ$தன
-ட ாிகமாைல (0 கிட$தன
ந$+ தைலமாைல யிB சிற$தன
நறி மைறநாK ம(பி( கA$தன
வி$த மகேம ெவாப கிள$தன
ெவ2ைக ாிநாத ெவ(றி ய2கேள.

(23)

23. அ$தி-மாைல. மா+-உைமயவ . கட-த>வ. -டாிக*-தாமைர. அ(பிஅபி. வி$த*-வி$தமைல. மகேம-ேமமைல. கிள$தன-சிற$+ விள2கின.
-------------

க)நிைல*ைற
யேல ைனய2 ெகதிக- @ம ெபா>ேதவ
யிேல யைனயா ெளவர விைனநீ 102கா
மயிேல யைனயா

பழமைல ெவ2ைக வளமனா
(24)

ெவயிேல யிைழயா ணிபைக நி(றாA விபாேள.

24. ெவயிஏJ-ஒளிெபா$திய. இைழயா -அணிகலகைளைடயவ . நிபைகஉபைகயாகிய 1$தைல. நிதாAவிபா -உைனவண2கB ெசJவா .
-------------

அ,சீ கழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
விழிெயா றியந

த(பரம

ெவ2ைக வி** விமேலச
எழிெலா றிரத கா"ரத
காெற( ெக>$ேத ேயாகி
பிைழெயா றி@

*

மவவாளி

வாளி பிறழா தியாகK*
ெமாழிெயா றகேல

ைனெயன/
(25)

ெமாழி$தா ெரைன ெயாழி$தாேர.

25. இரதகா-கதிரவன+ ேதைள. வாளி வாளி-சிவபிரா

ைடய பாணமாகிய

திமா" (இராம பிரானி) அ*. விமேலச எழிெலாறிரதகா எற+
சிவபிரா ெகா-டளிய Dமியாகிய ேதாி உைளயாகிய கதிரவைன; பின
இரதகா எற+ அகதிரவ
அெபமா

ைடய ேதாி உைளைய. வாளிவாளி எற+

ைடய பாணமாகிய திமா" பாண&ைத. எனேவ, எ0*

/ைறயாக கிழேக ேதாறி ேம(ேக ேயா2கதிரவ

ைடய ேதைள

ெதJவகதியா அ$நிைலமாறி ெத(ேக ேதாறி வடேக ேயா@

*, @விட

படாைர& தபா+ ெகாேற மீ7* அ&திமா"கைண தவ0தலைடயி
அகால&+* எெமாழி பிறழாெதன& தைலமக இைச&தா எக.
-------------

எசீ கழிெந/ல/யாசிாிய வி*த

*

ஒழியாத ன2க ெவாேகா@ வாளி
ளேவ

ெமJதி யினிெய

விழியான .ைன வி" ெயன
வயேலாக- /ெசJ விமல
உழியான ெவ2ைக தனிேலநி மா+
/ வி" ெய0 நிைனேய
பழியாட வி0 ெசமப வ$த
ப@யா ெலாழி$த பயேம.

(26)

26. அன2க-காமேன! எJதி-எJவாயாக. உழி-இட*. பழியாட-பழி1ற.
-------------

க)வி*த
பர.* ெவ2ைக பழமைல நாேள
ெவவ ெவ$தழ G கி றாJமதீ
பாிவி லாைன பா* க@கநீ
ம. ெப-பழி மா(றிட வைலேயா.

(27)

27. பர.*-ேபா(0*. ெவவ-அ9ச. மதீ-தி2கேள! பாி.-அ. ம.-ெபா$திய.
-------------

க$டைள க)*ைற
வெல

மா/ைல ேகாைதய ராைச மற$தவேக

ஒைலயி னீவ க*/ னாழி ைடயற2ைக
ெந" நாழி ெகாளெகா& ேதாென வாகதிாி
பKக ேமாதிய ெவ2ைக பிராற பதா*யேம.

(28)

28. வ-Nதா கவி. க*-ச2. ஆழி-உைளபைட. கதி-கதிரவ. பKகப(க சி$த. பதா*ய*-திவ@& தாமைர.
-------------

சபிரத.
சபிரத. எ(சீகழி ெந/ல/யாசிாிய வி*த
பலவைரக

கர&தடகி காேவா நீ

பாபவேந க2கடைல ய$+ ேவாநா*
இலறT* மைனயிட&தி

ேலாக ெமலா

மிகணேம கா@ேவா /லகி ெல-ணி
கைலயறிேவா ெமாகாK* ெபாJ*ைமபக$ தறிேயா2
க-ணென

மவவாயி ம-வி>/ னளா

அைலயிெல>2 கமிட(றி னட மீச
னம$ததி ெவ2ைகயினி றைட$+ ேளாேம.

(29)

29. பலவைரக -பலமைலக . இலற-விள2க. உேலாக*-தா+ெபா க .
எ-ணிகைல-அளவ(ற கைலக .
-------------

ேநாிைச ெவ(பா
ேமக&ைத ெயா&+வள ெமழைலB சா$திைலநி
ஆக&ைத ெயா&+வள ர$திதனி - ேவக&+
ேவளி வைளேம ெவ2ைகயம லாபேம
(30)

வாளி வைளேம வ$+.

30. ஆக&ைத-உடைல. ேவ

இவைள*-காம

ைடய க*வி வைள*.

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

ைககிைள.
ைககிைள. ம$பா
வ*ல. மீ2ேகாைத வாகிற ெதமன*ேபா
அ*வியி( ேறாJ$த வ@&தா மைரயதனா
ெச2கமைல ேபைதயாB ெசJ மட$ைதயிவ
ெவ2ைகநக ேமவிய விமல திவளா
வி-ணி ெபைம* வியனீ
ம-ணி சி0ைம மறவ மண2ேக.

31. வ*-மண*. ெச2கமைல-திமக .
-------------

க$டைள க)*ைற

(31)

அ(ேபா டமர ழா*ேபா(0* ெவ2ைக யமலெவ(பி
ந(ேபா தகமன மனநி காத னலமறியா
ெபா(ேபா டர.மிA ெச2ேகA மணிைய ன&திெவ02
க(ேபா ெலறி$+ க*ேபாகி நி(கிற கனிைகேய.

(32)

32. ந(ேபாதக*-நலயாைன. ெபா(-அழ. ெச2ேகAமணி-ெச*ைமயானநிற*
ெபா$திய பா*மணி.
-------------

வ3சி* ைற
கனென 9சிைலேவ
தனதி 2கைணேபா
ெதனந* ெவ2ைகளாJ
(33)

மிைனய ைண$தேள.

33. கன-க*. ேபா+-மல. மிைன-மினைலெயா&த ெப-ைண.
-------------

எசீகழிெந/ல/ வ(ண வி*த
அளாள ெவ2ைக ரேம. கிற
வரனாைர ந* கிலேபா
மளா வய$+ தமிேய னி$+
ம னா லழி$+ விடேவா
ெபாளா தா2ெகா டகனா யகற
ெனா நா வைண$+ கலாJ
உளா விைர$+ திைரேமா+ கிற
ெவாழியா வள2ெகா

கடேல.

(34)

34. மளா-ம-. அய$+-ேசா$+. ஆதர*-அ. உளா-உ-.
-------------

அ,சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
கடகாி நரம ட2க காலெவ- மதிய ரக

அ/ய லகபைத பவட&தைன பத&தா( க9ச
ந/@ கர&தி( ெகா-டாJ நைக&+/ ரெம ாி&தாJ
பைடக ைக ெகா-ட ெதெகா பகதி ெவ2ைக ேயாேன.

(35)

35. கடகாி-மதயாைன. நரமட2க-நரசி2க*. அட&தைன-வ&தினாJ. க9சநா/க.
-------------

க)வி*த
ெவ2ைக பதிேம வியவி& தகநி
+2க பேத மிைசேய டகா
த2( றவிய2 0த ைமெயவ
ந2க கதிய* திந றேவ.

(36)

36. +2கப-4Jைம ெபா$திய டகா-ஞாயி0 தி2க களாகிய உைளக .
எவ-என காரண*.
-------------

அ,சீகழி ெந/ல/யாசிாிய வி*த
நேபா+ ெகாலவ பர.தி
ெவ2ைகர நாத நா@
/ேபாத வறிவைன&+ /யிமதேவ
ெள&தசிW /க2க டாகி
பிேபா+ மமய&ேதா ெவமமணி
வாJம$+ ெபறவ ளிX
ெபாேபால வ@.பைட& தி*ேபா
மன*பைட&த ெபாவி மாேத.

(37)

37. ேபா+-மல. /ேபாத-/ேபாக. சிW/க*-கைண.ேபா+* அமய&ேதாஉயிேபா9 சமய&திேலா. ெபாேபால வ@. எறா. காசி கினிைமயாJ
விப9 ெசJத"னா. இ* ேபா மன* : எற+ காத ேவைக
கினிதினிைசயாத வைம கதி. ெபா. இ-ஒபிலாத.
-------------

ேநாிைச ெவ(பா
ெபானா- கவினிைம* Dைவயெசா( க-ைகேவ
வினா- கைணநிக* ெவ2ைகர - மனா/
நீ பய$தவடா னீெநபா யெற>$த
(38)

சீ பய$திலேளா ெச.

38. ெபா-திமக . நா--நாHமா0. கவி இைம*-அழ விள2*. நீ
பய$தவ -க*ைபநதி ெபகி வ$தேபா+ அ9சியவ .
-------------

தைழ - க$டைள க)*ைற
ெச:வா யிள$தி நீத$த மா$தைழ சீற@*
ஒ:வா ெதனநிைன யா+க- ேணாெடா(றி ேயாதிைவ&தா
அ:வா னவக ெழ*மா றிெவ2ைக யபமத
(39)

ெவ:வா ளிக வில காம$ தாக விய$தனேள.

39. இள$தி-தைலவி. ஓதி ைவ&தா -1$த" லணி$தா ; கA$+ ைவ&தா .
-------------

ேநாிைச ெவ(பா
வி>/7 ேம2ெம>* ெவ2ைகேகா வி$தா
எ>மதிய ெம

மிர2$ - ெதா>மிதழி

இறா மைரக ணிராமா வெள

நீ
(40)

தறா மைரக- டர.

40. இதA-இதAகைளய. இ-இனிய. தாமைரக- இராமா அ

எ

*.

ெவ2ைகேகா-ெவ2ைக& தைலவேர! இ$தா-வா*. ேகா-க-ைண. இ$தாதி2களாக உைடயவேர.
-------------

க$டைள க)*ைற
த&திைல ைய*ல ேவழ2க ட*ைம& தவெநறியி

அ&திைல யப ாினேம மவி யவலாின*
வி&திைல ெய2க @ெவ2ைக வாண விைரமல&தா
(41)

எ&திைல ெந9சக ேமவி ேமாந* ெம>பிறேப.

41. அ&திைல-ெசலவிைல. அவல இன*-கீAமக

1ட*. எ&திைல-

எ&+ கழவிைல.
-------------

எ(சீ
எ(சீ கழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
என@க

ெவ-றேண ர@யி ர-

ெமறைலயி "&+மிைற ெவ2ைக நா@
/ன@க ளிர-ெந@ ல@க

பின

/ய2க@க ளிர-ேந ர@க ளாக
பன@க ெளாநா ெகாந ட*
ப>தகெவ- ைறேபால படத லாேல
பின@க ெள2க@ வ@க- /ன
ெபய$தவ@ ெயழி"ள9ேச ய@க ளாேம.

(42)

42. என@க -திவ 7வ.
----------

எசீகழி ெந/ல/யாசிாிய வி*த
ஆர ண2க7 ேமாத *க ழாள ெவ2ைக ேரசனா
Dர ண$திாி யா+ ண$தில ேபால வ0ய 1டேவ
வார ண2கனி தானி *பி@ வாயி

2ற ேவெகாடா

ேநர ைண$தி கான க* ேநய வ$தில மீளேவ.

43. எ2க

திவ@க -எ2க7ைடய திமகைள ேபாற ெப-ணி

அ@க . எழி இள* ேசய@-அழகிய இைளய தைலமக அ@க .
-------------

க$டைள க)*ைற
மீன க2க-ணி ேவ கைண யா(சிைல ேவடைவ&த

(43)

ைடய

கான க2க-ணி மாேபா( பைத&தன

காரளிக

ேதன க2க-ணி P$த ளீதி ெவ2ைகநக
மான க2க-ணி மாறீ$ தவ7யி வாAவத(ேக.

(44)

44. மீனக2 க-ணி-மீைன ேபாற காிய க-கைளைடயவ . க*க-ணிெபாியவைல. ேத ந-ேதைன நகிற. அ2க-ணி-அாியமாைல. க*
க-ணி-காிய க-கைளைடய தைலவி. மா-காம மயக*.
-------------

சி*.
சி*. எ(சீ கழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
வாளா ெயாளிக ெபானைண$ திமா
மாலா கவிள2 0ெபா னைனயா
நீளா ைசயி

J& தக* ெபாெனலா

நிகAெச* ெபாெனன ாிசி& தெப0*
ஆளா யவெவ2 ைகயி பமவ
ரள ெபா@யா ம$ +தைன
ேகளா ெயளிதா கவளி& திேவ2
கிளந* பசிதீ ரவன* பைடேய.

(45)

45. ெபானைனயா -திDவண&+ ெபானைனயா . க* ெபா-இ*.
ஆ -ெதாழி ாிேவா.
-------------

பதினா!சீ கழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
பட&தினி( ெபாதி$த ட&+ெவ

ெளK*

பாி$+ெப- ணாக. மறியா
பரைவயி( ைணேபா மித$+வ$ தைணய
ப2கப- ணாக. மறியா
வ&+ல கைன&+* பர.ற மைற$த
வாியக- ணாக. மறியா
அமலெவ கவிக ள@யேன மன&ைத
யளி$த- ணாகேவ யறி*
எ&தச2 கதைன வி&திவ( ெறதைன
ெயபெம றாிள மள

விவ$தி ெமகிவி @வ(ெறைத Yவ
ெமனவய க+ற வைள
வி&திவ( ெறதைன பறிபெம 0சாவ
விமத பணில*வா ெலகின*
விாி$தத- வைள பர$தெவா- பழன
(46)

ெவ2ைகவா ெழ2கணா யகேன.

46. பட&தினி( ெபாதி$த-+ணியா Mடப@$த. பரைவ-கட. ைண-ெதப*.
ப-ணாக.*-ப-பாகB ெசJய.*. அாியக- ஆக.*-அைமயான கமீ-* பாைவ ெபற.*. எகி-அன*. அாிஉள* மள-திமா மன* மய2க.
-------------

அ,சீ கழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
நாடா .ைழக

னநா நாH9 க/9 கமா*

ஆடா மயிK மர.ண.- டா மர. ெம"-H*
Xடா கயிைல மைலெபமா பிாியா ெவ2ைக ரநா@
ேகாடா விதணி( ன&தி$த ெகா@யா ெசற ப@யாேல.

(47)

47. நாடா-வராத. உைழக -மாக : க*-கிளி. அர.ண.-பா*பாகிய உண..
Xடா-ெபைம ெபா$திய. ேகாடா-ேகாHத"லாத. இத--பர-. ெகா@யாெகா@ேபாK* இைடைய உைடயவ; ெகா@யவ எ

* ெபா7* ெதானிகிற+.

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

ேம1ப/ வ(ணவி*த
ப@ய0 சி*ள ெதழநீ* பயெமா ம2காி யினேமாட
பி@ெயா ம2காி யினேமாட ெபவாி ெவ*" ெபாேகழ
ம@மயி ெர-கதி திைசேயா* வனவழி ெவ2ைகயி K0மீச
அ@தவி ெந9சக ெமனநீ7 மக" ளி2ற லயநீேய.

(48)

48. ப@-ஒ. சி* -சரபபறைவ. அாி-சி2க*. அ*காி-அழகிய யாைனக . ெபா
ேகழ-ேபா ெசJகிற பறி. ம@மயி எ--ம@$த மயிகைளைடய கர@.
அ@தவி ெந9சக*-ஆணவ இ
-------------

ெபா$திய மன*. அய-ஐய.

ேநாிைச ெவ(பா
நீ&தவிைன யாக>* ெவ2ைகேயாJ நின@யா
ேதJ&த மதிைய& தி*பநீ - வாJ&தந0$
ேதனைண2 ெகாைற/@ ேச&தி யழவிக
யா

னகB ெசJதைற ேய+.

(49)

49. நீ&தவிைனயா-விைனகைள ேபாகியவக . அழவிக-ெகா7&+விக.
-------------

க$டைள க)*ைற
ஏட வி>2வ ைள&தாாி( ேறெனா @ைசB *2
1ட வி>2வ .&ேதா @ெவ2ைக ேகா0ைணயா2
ேகட வி>2வாின K-பவ ேகAமதிய*
வாட வி>2வ ெதJதாைம நாெசJத வவிைனேய.

(50)

50. ஏ-இதAக . வ. ேதா -திர-டேதா . ேகா-தைலவ. ேக அவி>*(ற* நீ2கிய. ேகA மதிய*-நிற* ெபா$திய தி2க . வி>2வ+ எJதாைமவி>2தைலB ெசJயாைம.
-------------

ெசா4சகக) பா
வல2க மான/ைல மா+ைமயா ெளறனிைண
இல2க மானTத விபைகெய றவ-/னியB
ெசால2க மீதி( மபெதெகா னீயி$த
வில2க மா*பிைறைய ெவ2ைக ர&தரேன.

(51)

51. வஅ2கமான-ெசாகடா காயி உவ&ைத ேபாற. /னிய-சினக.
வில2கமா*-+ப$தவதான; வி" வ@வ&ைத ேபாற.
-------------

அ,சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த

ர$தர

மாியய

* பர.பர

றிெவ2ைக ரேம யனா
இ$தரள வட*ர7 மிள/ைலக
ணாேடா0 ெம>$+ ய$+
வ$தமைர மல&தா< ெலன&தின/$
ேதJம2ைக வ&த நீ$
தி$+ெந2 ழ"ைசத வ-@ன2கா
(52)

டதிெகாேலா ெசபி Rேர.

52. ர$தர-இ$திர. அாி-திமா. அய-நா/க. பர.-ேபா(0கிற.
தரளவட*-/&+மாைல. மைரமல&தா

'-தாமைர&தா

'.

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

க)நிைல*ைற
ெச2ைகயி விேல றிகைண ேயா9 சினேவைள
இ2ற வாவா ெவன வி$ேத யி1வ
ம2ைகய நாேன மாைவ வள&ேத வ.(ேற
ெவ2ைகயி ேம.2 க-Hத லா* வினவாேர.

(53)

53. சினேவ -சின&ைதைடய காம. மா-மர*. வ-(ற*; மாவ எ

* ஒ

ெபா7$ ெதானிகிற+.
-------------

அ,சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
விவைள&ைத2 கைணெகாேபா& ெதாழிாிய
வ*ெபாவி Gர ேவேள
கவைள&த ெறாகைணயா /ர2க/ெப2 கழ(கா Gர
பவைள&ெத- ன(பழன ெவ2ைகயாடைகெயாேபா பயில ேபாதி
எவைள&த- டளிைகயிள* ெப-ெணாடம
ெசயலா-ைம கியறி டாேத.

(54)

54. ெபாவி-ஒபிலாத. க-ேமமைல. /த-அழி&த. வைள-ச2.

ெத-ன-ெத ளிய நீ. பழன*-வய. ேபா பயில-ேபா ெசJய. எவைளஒளித2கிய வைளய.
-------------

க)வி*த
இ$+ வ$+ ெவதிப வி$தமிA
வ$+ வ$+ மைலபைத யிெறாைட
த$+ வ$+ தவிகில ெசJகைர
ந$+ வ$+ம ெவ2ைகயி னாதேர.

(55)

55. இ$+-தி2க . ெவதிப-வ&த. தமிA வ$+ வ$+-தமிேழா பிற$த
ெதற(கா(0 வ$+. மைலபைத-வ&+வைத. இெதாைட த$+-இனிய
மாைலைய ெகா&+. ெசJகைர-வய(கைர. ந$+-ச2. ம-ெபா$+*.
-------------

ஊச#.
ஊச#. எ(சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
நான ழலளிக ெள>$+ பாட
நாதி& தணியைசய வா@ Sச
பான( கமலவய ெவ2ைக வாண
பத/( றிலபவெமா& தா@ Sச
மான மரள ம0கி யாட
வாக ைடரள வா@ Sச
1ன( பிைறெவயப வா@ Sச
ேகாைவ கனியிதழீ ரா@ Sச.

(56)

56. நானழ-க&4ாிB சா$+ தடவ ெப(ற 1$த. நாதி&+-ஒ"&+. அணிஅணிகல. பான-க2வைள.
-------------

க$டைளக)*ைற
ஊனாகி ைய*ல 1ட2க ளாகி ழகரண$
தானாகி ெவ:.யி ராJண மாகி& தனியிளாJ
நானாகி நல ச&தி மாகி நல&தெவ2ைக
ேகானாகி ம(ெறா0 மாகா திபைக 1@யேத.

(57)

57. ஊ-உட*. கரண*-அ$த கரண*.
-------------

ப!னிசீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
1ட( பதியி( சமணிைள ைல&+&
திெவ- ணீ(றெதாளி
ெகா&+ க&தி( @$ெத ல&ைத&
ெதா>* ெகா72ேகா.*
ஆட( பாியி( ேசரமா னைணய
கயிைல கிாிமீதி
லாைன க>&தி "வ$தைண மர $
திநா .கர *
நாட ப *ெபா னிைடபதி&த நாக
மணியி( றம+தமிA
நாட பநி றன+தி நாம&
திைன மதியாெல
பாட( பதிப தி*பிலைத பதி$
தைகைம ேபாK2காபதியாJ ெவ2ைக பதியா7* பகரா
கைண ெபமாேள.

(58)

58. ெதாழ* ெகா72ேகா-அ@ைம ெகா 7$ ெதJவமாகிய திஞான ச*ப$த.
ஆைன க>&தி இவ$தைண* அர - $தர. தைகைம-தைம.
-------------

அ,சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
மாறா மலெமா ப+வா* வழி /டைல டலமிக
நாறா வைகந மண$திமி நடைல கபட மாததைம
ேபறா நிைன$+ கடல/ேத பிைணேய மயிேல ெயனபித(றி&
ேதறா ெவைன$ தைன&+திகB ெசேமா ெவ2ைகB சிவறாேன.

(59)

59. ேபறா-ெபற(காிய ேபறாக. பிைண-ெப-மா. ேதறா-அறி. ெதளிவைடயாத.
-------------

எ(சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
சிவனாK மைறயாK /ணவி னாK$
ெதாியாத பரெவ2ைக யரச றமா
தவனாK மயனாK மலாி யாK9
சசியாK2 வாK மமர ேகாவா*
அவனாK2 கனாK /னிவ ராK
மரவாK9 ரராK* லவ ராK*
எவராK* ெவல(கைம* லக

ெவற

ெவழில@யா ெபைமதைன யிய*ெபா ணாேத.

(60)

60. சிவநாKமைற-ம2கல* ெபா$திய நாமைறக . அலாி-கதிரவ. சசி-தி2க .
-பிரக(பதி. க-/க.
-------------

எசீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
ேத0 கைண ெபாியநா யகித
றி/ைல ர$தபா ம+ர
வா0 மழக ஞானச* ப$த
வ ளK- @டவவ கைடவாJ
ேபாற ெவா>$ திவைலெயா ற@ேய
-ணிய வச&தினா( கிைடபி
தா0 லெவ 0ன@ யவ
ட2வ ெவ2ைககா வலேன.

(61)

61. ேத0-நிைற$த. ம+ர வா-இனிய வா. ேபாற-ேபாக. திவைல-+ளி.
தா0-தாகி வ&+தைலB ெசJகிற.
-------------

அ,சீகழிெந/ல/யாசிாிய
அ,சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
வமத ெகா@ய ெனபா

வாியி( கா(ேற ெனபா

மதி /னிேய Kைன *பி கிேற ெனபா
ஒவ* ெவ2ைக Pச( ைரபவ ாிைலேயா ெவபா
/கல ரைணதீ ெதபா- ெமாJழ ைமய ெகா-ேட.

(62)

62. மதி-நிற* ெபா$திய தி2க . /கல அைண-மண* ெபா$திய மலரைண.
ெமாJ ழ-ெந2கிய 1$தைலைடய தைலவி; அெமாழி& ெதாைக.
-------------

களி.
களி. எ(சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
ெகா-டறவA மணிமாட ம"$த ெவ2ைக
ேகாவிட2ெகா

ெபாியநா யகிெய* மைன

த-டரள நைகைமயா

கைண தனா(

றால&+ வ$த கைள ெகா-
க-டவக ளதிசயிப பரமா ன$த
களிபைட$+ கரண/ட லக ெளலா*
உ-ெடன. மிைலெயன. /ண$தி டாம
Kண.கட$ திகிற களிய யாேம.

63. ெகா-ட தவA-/கிக

(63)

தவ>கிற. ேகா-தைலவனாகிய கட.ள+. தால&+-

உலக&தி; பைனமர&தி. கைள-ைவ; நிற/ ள க ைள.
-------------

ேநாிைச ெவ(பா
யாேமேபாJ ெவ2ைக யிைறவபா ெம"யW
மாேம.$ த-மாைல வா2ேவா* - Dேம.*
அன&தா( கா-ட( காியவைன& 4+வி*
அன&தா( கா-ட( காி+.

64. மாேம.-வ-க

ெபா$+*. Dேம.* அன*-நா /க.

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

க$டைள க)*ைற
அாியாைன ேவத றைலயாி வாைன யாியமைற
பாியாைன ெய2க ளிைடபாி வாைன ப>திெவ2ைக
ாியாைன ெய:.ல *ாி வாைன ெபா+நடன$

(64)

(65)

திாியாைன ையய2 ெகாள&திாி வாைனB ெசறிவேன.

65. மைறபாியா-மைறகளாகிய திைரகைளைடயவ. பாிவாைனஅைடயவைன. ாியா-ஊைரைடயவ. ாிவா-பைடபவ. திாியாைனமா0படாதவைன. திாிவாைன-ெதவி திாி$தவைன.
-------------

அ,சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
ெசறியிதA வனச ெபானி( சிற$தமா திைன நீ2கி
ெபாறிவழி மற&+ ெவ2ைக ர&தைன ெபா$த ேநா*
அறிஞ மிவைள க-ேடா ம$தவ பயனா ெல
மறிவிழி யண2ைக க- மறிேமா மன ேகாேவ.

*
(66)

66. ெசறி-ெந2கிய. வனசெபா-தாமைர மலாி எ>$தளிய திமக . ம0&+தைடெசJ+. மறிவிழி-மாேபாற க-. மறிேமா-தி*வாகேளா?
-------------

ேநாிைசயாசிாிய பா
ேகாைத தாA$த ெகா@நிமி ெந$ேத
பாிதி வானவ பரைவயி( ப@ய
கடனிற கமல கெப$ திமா
மாபிைட 2ம ம@& தா2
5

ைரகட( 0கிD2 ெகா@பட$ ெதனB
ெசகவ$ ெதJத& தமன$ திாி$+
மண$தவ& தண$த மாதGA$ திறப
அைம&த வழெகாேலா வைறதி ெர

9

ேச-வி * ெப>$த தி2க ேணாகி
10

க2க .மிA$த கடம றி&ெதா
ெவ-க .மிA$த ெதன.ள* ெவ+**
ம$த மாத* வ$தழ G ற
ஆ(றா ளாகிய: வளகாி னிெற>*
ஊழி& தீெகாெல 0னிேய யய*

15

ேவJ2ழ காம ெவ:வழ ெகா7வ

ஊ+2 ழெல 0ைர&தக ெநகி>*
ெமமல ரமளி ேமவி>* ர7*
அைச$ெத> /யி ம$ேதா ெவ

*

ஒ ளிதA வி&+யி மிA$தி மவிA$த
20

க2ழ வாம கர2ெகா ெசகி&
தனிெபா( Lணி( சாJ$தி* பனிநீ
ச$தன கலைவ த-ண02 ேகாைத
தரள வட2க டாிபவ$ திைற9 *
பா2கியB ளி$+ பறி&தைவ ெயறி*

25

மழவிைட மீதிவ$+நீ லாவ
க-நி னழH2 க2க D2ெகா@
விைரமல ெபாழிNA ெவ2ைக காவல
ெபானவி ாிசைட னித
மனவ வவேணாJ ம$+நி யேம.

(67)

67. ேகாைத-மாைலக . பாிதி வானவ-கதிரவ. பரைவ-கட. ம@&தா2Dசினா(ேபால. ைரகட-ஒ"கிற கட. +கி-பவழ*. ெசக-ெச:வான*.
மண$தவ-கல$தவ. தண$த-பிாி$த. அைம&த-M@ய, ேச-வி *-ெதாைலவான
வி-. அழ-தீ. க2க-காியந9 . மறி&+-தி*ப.*. ெவ-க-ெவ-ந9 .
ெவ+**-வ$+வா . ம$தமாத*-இள$ெதற. அளக-கட. உனிஎ-ணி. அய*-ேசாவா . ேவJ2ழ-லா2ழ. ெகா7வ-ெகா7&த.
ஊ+2ழ-ெநD+2ழ. ெநகி>*-ைழவா . அமளி-பைக. உயி*ெபMB வி*. வாமகர*-இட+ைக. தரளவட*-/&+மாைல. ளி$+-சின$+.
மழவிைட-இள2காைள. விைரமல-மண* ெபா$திய மல. ெபா அவி-ெபா
ேபா விள2*. அவ

ேநாJ-அ*ம2ைகயி காம ேநாJ.

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

எ(சீகழிெந/ல/ வ(ணவி*த
ர7$திைர ெயறி2ைர கடK*பைக தமிேழா
ெபாதிய*பைக மதிய*பைக மதனபைத /ைலேச
தரள*பைக பைனயறிக

பைகய2யி பைகேய

தம*பைக யைன*பைக சகி*பைக நகவாA
திர7*பைக மலசி$திய வைண*பைக பனிநீ
திமி2ளி களப*பைக யனிெலெசய வ@ேய
அ79 க ம கிறில ெபயச2கர ெரனேவ

(68)

யணிெவ2ைகயி லமகிறவ ர+ெமைற யனேம.

68. தமிேழா-அக&திய. பைனயறிக -பைனயி வா>* அறி( பறைவக .
தம-உறவின. அைன-அைன. சகி-ேதாழி. திர -மக
ச2கர-இப&ைதB ெசJபவ. இப9 ெசJபவெர

1ட*, திமி*-D *.
* ெபய

தா2கியவராயி$+* ெசJகிறாாிைல ெயப+ க&+.
-------------

ேநாிைச ெவ(பா
அ$+வா ெவ0 மைறேய னிைன&தவ
வ$+வா ெவ0 மவேபா - இ$+வாA
எைற க மி9சைடேச ெவ2ைகேயாJ
(69)

எைற க மித*.

69. அ*-அழகிய. +வா-இர-(சிவா). உவ$+-மகிA$+. இ$+-தி2க . அ*உ-டா*. இத*-நைம.
-------------

வ(ண*தாழிைச
இதய2கல2க விைனய*கற ெவாவ9சகற

டேன

ெயைன$+ற$+ மைன2கட$+ தனிய2ககற மகேள
மதிய2கிட$த /@யறய2க திெவ2ைகவ$+ ெநநா
வர/கிட$+ நிைன/பய$த பயனி0க-ட தி+ேவா
தித2கில2 மணியறிைந$த டெராறி$த மைனேய
கெவ*கிற வ@வ*பர$த தழெவ9 ர9ெச .0ேமா
வதன*ெபா"$த /த*ல$+ வி@ல2கி$த >வேளா
மக ெச0 /J$தி: வள.*ல* மன*வ"*பி வ"ேத.

70. விைனய*கற-பணிெமாழி 1றிய. மதிய2கிட$ந-தி2க

(70)

த2கிய. தய2-

விள2கிற. பய$த-ெப(ற. தழ ெவ9 ர*-தழைல ேபாற பாைலநில*. வதன*/க*. உJ$+-உயிேரா@$+.
-------------

ஆசிாிய*தாழிைச
வ"ய வ@ேய மன&+வ$ ெதJதினா
ம" ம/+H* வானவ ேத@ேய
(71)

ெம"ய வHகலா ெவ2ைகயி Wசேன.

71. வ"ய-தானாகேவ. ம"*- ைவ நிைற$த. அHகலா-ெந2க /@யாத.
-------------

ப!னிசீகழிெந/ல/ வ(ணவி*த
ஈதற ம0 தனி&ேத யா

0 கிற தல&ேத

ஏகிைன எைக பி@&ேத ேயதமி ெத2க

@ேக

மீ+0 ெகாைற மண&தா ேவணியி "$+ .ேபா
G0கி ெகா2ைக 0&தா ேவவிழி /$+ சிவ&தா
ேகாதித ழி0 ெவ7&தா( ேகாளைன க- க0பா
ேகாைதய வ* ெதாபா ேகார ம9ச ணிற&தா
மா+ைம க- ெகாதிபா- மாகA ெவ2ைக ர&ேதாJ
மா0ைவ ய பிைன&தா மாAவ ென0 மிைள&ேத.

(72)

72. அறம0-அறமல. ஏத*-(ற*. ேவணியி-சைடயி. G0கி-ெபைம
ெபா$திய நக*. உ0&தா-உ0&தியிபதா. இதA-அதர*. ேகாளைனெகா@யதாJ. க0பா -சினபா . வ* ெதாபா-அல10வாக . மாAவவ$+ேவ.
-------------

க$டைள க)*ைற
இைளயா திைடெம /ைல ம$ ேதய* /ைலமின2
கிைளயா .யி- @டவறி யாவி ெக-ைடக7*
/ைளயா நைகயிவ- ேமெவ2ைக வாணநி ெமாJ*பிலறி
அைளயா ந0*ெபா@ படத ேறாமி ம(தேம.

(73)

73. கிைளயா-கிைளகவிைல. ெக-ைடக -ெக-ைடகைள ேபாற விழிக .
ெமாJ*-ேதா .
-------------

எ(சீ கழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
அர. /ாிக7 ெமமா லயேனா
டமர தைலக7 /-கபா ல/நீ
ஒவி ய0ைவ ைன$+மா "ைகவா
7மி> மணியணி ச$+மா மதேம
மவ .வில ணி$+மா ைலயிேல
வதி மைலதர வ$தநா யகிேபா
ெவவி யிவளைவ நி$தியா ளல காவிமல ெவழிமி ெவ2ைகவாA பவேன.

(74)

74. உாிக -ேதாக . கபால*-ம-ைடேயா. ஒவி-நீகி. அ0ைவ-ஆைட. ச$+ச$தன*. மாமத*-க&4ாி. ெவவி-அ9சி.
-------------

ேநாிைச ெவ(பா
வாபவ2 ெகாக" வ-லவ ேபாிப
Gபவ2 ெகா ைளெகாள விடநா

- ேகவரா

ெதபிறபி ெல2ஙனி$ ேத+ாி$ ெதJ&ேதேனா
ஒபிறபி ெவ2ைகைட ேயாJ.

(75)

75. வா-வ&+கிற. பவ*-பிறவி. க"வ- லவ-திஞானச*ப$த.
Gபவ*-G ேப0. எJ&ேதேனா-இைள&ேதேனா. ஒ இற-ஒ* இற*.
-------------

வ(ண க)*ைற
உைடய விைனகைள /கி ெயன+ள ெமாறிேனா
அைடய வறிெவ

மறிைவ யளி ம-டேகா

விைடய னரவைண +யிK மாிெதா>* ெவ2ைகேயா
சைடய

ைம0 ைடய னவன@ த9சேம.

76. /கி-+ர&தி. அறிெவ

* அறிைவ-அறிேவ சிவெம

(76)

* அறிைவ. விைடய -

காைளைய உைடயவ. அரவைண-பா* பைக. ைடய-இடபக&ைத
ைடயவ.
-------------

வ(ண* தாழிைச
த>வி யைணயி

ற2தாJ தைன மெந 2கியா

தரவி ெனா+யி கிறமா தைர மாிதின க0ேபாJ
வ>ைவ யைனயம ற2ெகா கா வலக

பதறிெய >$திடா

வைகப கைடக@ ற$+றா ம0 ெதா0மிக வ$+NA
ஒழிவி ஞம"யி ைர$திடா +ண. சிதறிய ண2ேபா
ல. மிணிைற க2வா ன+ மம/ ய2கேவ
விைழவி னைணயவ ைண$திலாJ ெவவ விவத ற2ெகாேலா
வி>ம மகறி ெவ2ைகவாA விமல விதைனவி ள*பிேட.

(77)

77. ஆதரவிெனா-அேபா. அாிதி-அைமயாக. வ>ைவயைனய மற2ெகா "ையேபாற Gர&ைதெகா-ட. கைடக

திற$+-கத.க

திற$+. ஞம"-

நாJக . அண2-ேபJ. மம*-மா. விைழவி-அவாவினா. அைணய-வர.
ெவவ-அ9 மா0. வி>ம*-+ப*.
-------------

றெவ( ெச7ைற
வி-ட D/@ ெவ2ைக ர&தைன
(78)

க-ட மாத ெப0வ+ காமேம.

78. வி-ட-மல$த. D/@-Dைவ /@*.
-------------

மத,
மத, எசீகழி ெந/ல/யாசிாிய வி*த
காவி ெகா-ட கள&த ெவ2ைக ர&த த2கழ பா@ேய
வாவி ெகா-ட மலப த2க

சிவப வா மத2கிதா

நீவி ெகா- /ைல&த ட2க- மைற&தி லாெளனி னி(ேமா
ஆவி ெகா-@ மி2கி த(/ ென0 காைளய ரயவேர.

(79)

79. காவி ெகா-ட-க2வைள மலைரெயா&த. கள&த-க>&ைதைடயவ. நீவி
ெகா--ஆைடைய ெகா-. ஆவி-உயி. அயவ-ேசாவ.
-------------

அ,சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
அயெகா72 கவி1 ெவ2ைக
யமலற வர&தா லறி
வியெகா72 கவினா ம(ேறா
ெம"ய ேசேவா னேற
நயெகா7$ தவெம ெசJதா
ணகமக ெளன&த காத
பயெகா7* ப@ப க$+
பாிவ- மாத மாேத.

(80)

80. அயெகா7*-நா/க ம(ைறய நகர2கைள பைடபத( மாதிாியாக
ெகா 7*. கவி1-அழ ெபா$திய. நய-விப*. நகமக -மைலமக .
-------------

ேநாிைச ெவ(பா
மாதா வயிராம ம(ேறா ெபா றி&+
ேவதா வறியாத ெவ2ைகர& - தாதாைவ
அபாவா G@( க@ேயெசா( க*ெபறெவ
றிபாைவ 10 மிர$+.

(81)

81. அயிராம-ஐயபடாம. ேவதா-நா/க. ெசாக*-G ேப0 ; தன*.
பாைவ-பாைவ ேபாவா .
-------------

க$டைள க)*ைற
இரவாம ெலா0 மயேலா ாிைடBெச றிரபவ
கரவாம ெல0 மிடேர ாி2 க*லனி(
பரவாம ெவ2ைக ாிவாண( கப0* பாதகைர
விரவாம னிறவ தாேம பரகதி ேவ-@னேர.

(82)

82. கரவாம-ஒளிகாம. பரவாம-ெபா$தியிராம. விரவாம-கலவாம.
-------------

எ(சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
ேவ-வா ேவ-@யேத Pவா ென

*

வியறிநா .கரசி மா(ற* ெபாJேயா
ஈ-வா ெவைனவல பாக$ தனி
"$+ெகன நிைனேவ-@ ெயாழியா ைமய
D-வா விழித+* னேலா ெடா0*
ெபா(ெறா@$ திவ ெசJ கிறா யைல
நீ-வா

லகள* ெபாழிNA ெவ2ைக
(83)

நிமலேன ெயைமயா7 மமர ேகாேவ.

83. விய-வியக&தக. “4- டரைனய ேசாதி க-டாJ” எ

$

தி&தா-டக*. மா(ற*-ெமாழி. ன-க-ணீ.
-------------

அ,சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
ேகாப$ ேதாற வதி$ெத>$+ ேகாக ெடா0மி வா GசிB
சாப$ ேதாற வைள&ெதாழியாB சரேம ெபாழி$+ காரகி"
4ப$ ேதா0 ழ(பைகதா ேறாறி( றிைறவ றிெவ2ைக&
தீப$ ேதா0* யனிைனைவ& தீரா ாி

* வாராேர.

(84)

84. ேகாப*-சின*; பDBசி. ேகாக -திக ; ப க . மி வா

G -

மினலாகிய வாைள Gசி. சாப*-அயலா அல 4(0; இ$திரவி. சர*-அ*; நீ.
4ப*-ைக. ழ(பைக-/கி. யநிைன.-காகால எ-ண*.
-------------

ேம1ப/ ேவ,
வாெகா-ட களப/ைல ைமகணவ
றிெவ2ைக மகிA$த ேதேவ
ஏெகா-ட .ன+மா ணிகமைல

க2ெகா@ைய ெயாிப ெதெகா
காெகா-ட ப 2காவி மாவினி$
ெத2கணம க@ய வ$த
ேபாெகா-ட மதேவ வ$ +ற1.2
(85)

க2யிைல ெபா@&தி டாேத.

85. வா-கB . மாணிகமைல-இர&தினகிாி ெய

* வாேபாகி; இதி பாைல

கவிA&த காக&ைத ஓ இைடய ெபா இைறவ எாி&தளினா எப+
தலராண வரலா0. ெகா@-காைக. அமக@ய-ேபாாி வ&த. வ$+ற-வமா0.
ெபா@&திடா+-எாிகாம.
-------------

ெகா4சகக) பா
ெபா@&தமத

யிபைட&+ ெபாவ+.* ெவ:வரவ2

க@&தமதி பிைழ&தனல2 காவ+. மா/னிவ
@&தகட மறி&ெத>$+ /0வ+ /ன/ைன
பி@&தவிைனB ெசயலேறா பிாிவிெவ2ைக ெபமாேன.

(86)

86. ெவ:வரவ*-ெகா@ய இரா ேக+, அனல* காவ+.*-தீைய கவ+*.
மா/னிவ-அக&திய.
-------------

அ,சீகழி ெந/ல/யாசிாிய வி*த
மாெகா-ட கர&ததி ெவ2ைகர&
தவபலைக வழ2க ெப(ற
ேதெகா-ட விைசபாண ெரனநிைனப
Kைனபாண சிற நீ&த
காெகா-ட ெதாைடய&த ெபயெமாழியா
ெயனிலவேப கழற லா(றா
ஊெகா-ட ம>வல&ேதா ாிைசைட$த
பாணெனன . கி ேறேன.

(87)

87. ேத ெகா-ட-ேதனி இனிைமைய ெகா-ட. காெகா-ட ெதாைடமண&ைத ெகா-ட மாைல. இைசைட$த பாண-ஏமநாத. உ தஎ-Hத.
-------------

க)நிைல*ைற
க)நிைல*ைற
உ ேள னப த2கெளா டேபா 0*வ-ண*
வி ேள வ9ச* ெபாJெகாைல காம* விகிேல
எ ேள ன2க* ெவ2ைக ேரசா ெவனேநய2
ெகா ேள ென:வா 0Jவ ன$ேதா ெகா@ேயேன.

(88)

88. உ ேள-நிைனேய. வி ேள-நீேக. எ ேள-இகேழ.
-------------

தவ - எ(சீ
எ(சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
ெகா@யவைர வன&தி$+ ேநா(கி

$ேதா

ெகா(றவைர ெயா&தவைர& +ற$+ ேபாகி
ப@யவைர மதவ ேவட$ தா2கி
ப@/>+ /லா.கி

மைறக ெளலா*

/@யவைர ய0&+ண$+ க"

$தீ

/ளாிமல கர&ெத&த ெவ2ைக வாண
அ@யவைர வ>&தியவ ர@க

Nடா

வவலைரேயா ெபாளாக வறிகி ேலாேம.

89. ெகா@யவைர-ெகா@யமைல. ேநா(கி

(89)

*-தவ9ெசJதாK*. ப@யவைர-

உலக&தாகைள. ம-மளB ெசJகிற. வ>&தி-ேபா(றி. அறிகிேலா*மதிகமாேடா*.
-------------

ேம1ப/ ேவ,
ேவ,
அறிவினி" ல2தி ெவ2ைகநக ராள
ர@யினி/ ய2கி0 ெமறனக வைம
எறியயிைல ெவறவிழி யிகைடயி னாேல

யிைமவி>/

2கிமய ற$தமட மாைத

ெபாறியரவ ைண$++யி K2கட.
ெபாறியவ

க-டா(

ர$தனி" $திவ ேளாதா

ெவறிமலெந 9சிைலய ன2கெனதி க-டா
மிமிரதி ெகா2ைகயவ ன*ய/ றாேத.

(90)

90. அகவைம-உ ள&தி வ"ைம. அயி-ேவ.இைமவி>/-இைம/.
T2கி-ெக&+. ெபாறியர.- ளிகைளைடய பா*. ெபாறி-திமக . அ*ய*
உறா+-ேதாைளB ேசரா+.
-------------

க$டைள க)*ைற
க)*ைற
உறாேத சிறிய ாின*ேப ரபய

(றவெசா

மறாேத லனி( காேத திெவ2ைக வாண(க
ெவறாேத னகிட ெசJகி0 ேளாகிட மீ-@ய(றி
கறாேத யிமன ேமபிற வாெநறி கா-பத(ேக.

(91)

91. உறா+-ெபா$தாம. கறாேத-சினவாேத. இ-இ:வாறிபாயாக.
-------------

எ(சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
காணாம லயேற நி/ @க
க-ணப ெறாகழ(கா ைவ&ேத ேபாதி
ேகாணாக /ாி$த+ேவா ளிெவ- @2க
ெகா>$+ெபாறா ெதா+2கி(ேறா நீெப ண
Dணாம லவ&+ ேநாகி னா ெகா
ெபானிதழி& ெதாைடயNA$ தி>&த ேதாெசா
Gணா ப டழியாத வப கபா*
விமலேன ெவ2ைகவ மமர ேரேற.

(92)

92. ேகா நாக*-தீைமையB ெசJகிற பா*. நீெப--க2ைக. உாி$த+ேவாேதா உாிபடேதா? அவ&+-ெவ0&+.
-------------

ெகா1றியா,
ெகா1றியா, ேநாிைச ெவ(பா
ெவ(பா
ஏ0வ* ெவ2ைக யிைறவ( ெறா>+தவ
ேப0வ மிேன பி@கேவா - ேகா0வ2
1 ைற&த ெகாமதைன ெமாJ&தழ(
(93)

கா ைற&த க&+.

93. ஏ0-காைள. தவேப0-தவெபைம. ேகா-அ*. +வ*-ெதா&தி*.
1-அ*1.
-------------

அ,சீ
அ,சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
காியவ கமல ேகாயி( க-ணவ க(ப ககா
உாியவ ர( ேறவ Kவ$+நா ெடா0*ப யி0*
அாியவ ெனன& தறா ளபிலா ெவன ெவ2ைக
ாியவ னளி&தா ெனனா( ாித2 ைக*மா ெறேன.

(94)

94. காியவ-திமா. கமலேகாயி(. க-ணவ-நா/க. க(பககா
உாியவ-இ$திர.
-------------

க$டைள க)*ைற
எ$தீ வரமதி மாAகிBெச: வான ெம

2ெகா@ய

ெச$தீ வரமதி யா*ெவ- Rவர& ேத*ெம*ேம
இ$தீ வரமதி ேரகவி ேவ வி@ ேன+ெசJேவா*
ந$தீ வரமதி னாடா7* ெவ2ைக நய$தவேன.

(95)

95. எ$தீவர மதி-எம+ 0 0பான அறி.. மதி-தி2க . ேத**-வ$+*.
இ$தீவர*-க2வைள. அதிேரகவி-+ைம ள வி. ந$தீ-சிவெபமாேன!
வரமதி-உய$தமதி.
-------------

ப!னி சீகழி ெந/ல/யாசிாிய வி*த
நயன மி- ேபாகா/ னடன ெபமா றைனபாரா
நட* பத2க டளரா/ னடவா ரமல றிேகாயி
பயனி ெமாழிக

ளறா/ பரம ன@&தா மைர+தியா

ப>தி ெசவிக

ெசவிடா/ பாி$த சிவெமJ கAேகளா

ெசய" ென2ைக ந2கா/ றிமா மக72 கைலமக79
ெசறி$ திெவ2 ைககரைசB ெச>ெம மலெகா- டBசியா
மய" ல>$தி யயரா/ மன&தி லவைன யி&திடா
மனித ழ0 வாளாேபாJ மறியா நரகி மறிவாேர.

(96)

96. நயன*-க-. பத2க -காக . உழ0-வ$தி. மறியா-தி*பாத. மறிவாழKவா.
-------------

பதினா! சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
மக ல*பகள நிறி Yமிழைல வல* ேவதி@ ேசJஞ[
மைறைச காசிதி நாவ [கயிைல மயிைல க(@ந [நணா
அைண ப9சநதி தி2க \பனைச யதிைக ெயா(றிதி நாைரY
ரால வாJதிெந ேவ" வ9சிபைழ யாைற கBசிதி வாத]
சிர ர2கமைல /ைல வாJ ழிய றிவ ர&+ைற ேமகா
திவ ல9 ழிந ளா0 ேவதகிாி திைல மாணிழி யாதியாJ
விர. கிறபதி பலவி ன2@ெகா

விமல வ$+தன தளினா

விமல ச2காிெயா ைற* ெவ2ைகநக ேம. வாரமர ராவேர. q(97)

97. மக-திமக. ப9சநதி-திைவயா0. கா-காவிாிD*ப@ன*.
விமலச2காி-4Jைம மிக இைறவி.
-------------

எசீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
ஆவியி னிட&+( ெற*/க பைகெய
ற*ய& திைனபி@& தி>ப
ேம.ெவ- ப(ெசா( பைகெய

மணிக

ெவவிவ$ த@யிேம Gழ
காவிய2 க2க பைகெய

மளிக

கல2கிெய- @ைசெதா0 மிாிய
Dைவய மகிA.( 0லா.0* ெவ2ைக
ர&தென2 க&தேவ றிைலேய.

(98)

98. ஆவி-தடாக*. அ*ய*-தாமைர. ெவவி-அ9சி. காவி-க2வைள. இாியஅ9சிேயாட.
-------------

அ,சீகழிெந/ல/யாசிாிய வி*த
இைர* ன(ெச9 சைட/@2 கவா மிட0 மிளமதிய*
ைர2 கன" மெபாளி$ திமா பக/* "யத NA
அைர2 காியி றைலமிதி&த வழகா ெவ2ைக யரறா7*
நிைர9 ரக- வைன&+ மேள ெயன நிைனவாேர.

(99)

99. இைர*-ஒ"*. க-ந9 . ைர*-ஒ*. கன"-பறி. அத -ேதா.
நிைர*-1டமாகிய.
-------------

ேநாிைச ெவ(பா
நிைனவ+ ேகாலேம ெந9ச& த@ேய
ைனவ+ ெச2கமல ெபா(றா

- வின.வ+

ேகாேவ ெயனவி- ழா*க>* ெவ2ைகநக&
ேதேவ னெதாழிவி சீ.

(100)

100. ேகால*-திேகால*. ைனவ+-Nவ+. வி-ழா*-ேதவ1ட*.
ஒழிவிசீ-எ0* வி நீ2காத சிற.
-------------

பதினா!சீகழி ெந/ல/யாசிாிய வி*த
வி(ற தாகைல பாதி ேயாவ
ன&தி ேலயழ விடதா
ெவ9சி ைறக விட தா+கி
[ாிய விவி ழி&ததா

உ(ற தார/* ேவ- ெமறினி
மன ெப-ெகாள ெலா-Hேமா
.மிய டாமண ெமற வாJகிழி&
ேதாைல கா(றிK டடா
ெவ(றி யாகிய /&தி த$த
ெவ2ைக மாநக ேவடயா*
விமல ரானவ ெரைமய &தினி
ெத2க- மிBசிமி ைச$தபி
ெப(ற ேவலத ம யாெமா ெப-வ
னபினி W$தன*
ெப(ற பி ைளெகா ப ேராவிெத ேபJபி
@&தி 4தேர.

(101)

101 . (தனிBெசJக ) கைல-ஆைட. +கி உாிய-ஆைடைய கழ(ற. தார*மைனவி. மிBசி-எBசி. மிைச$தபி-உ-டபி.
-------------

அ,சீகழி ெந/ல/யாசிாிய வி*த
+ள2ெமாளி& தி2கடைன ய*"ெய
0லகெமலா9 ெசால ேக*
பளி2கைனய வயி(றின+ வி>2கியமா
ற$ேதாற பா&+2 ெகேட
இள2ெகா@ய "யிெதன வறி$திேல
னறி$ேதேன ெலப டாK2
கள2கனிமா மிட(றிைறைய& திெவ2ைக
காவலைன ைகவி ேடேன.

(102)

102. +ள2*-விள2*. அ*"ெயறத( ேக(ப மாைன வி>2கிய ெதறப@.
கள2கனி-களாகனிைய ேபாற. மா-காிய. மிட0-க-ட*.
----------------

