
 

 

 

சித�பர� பி�ைள எ�தியசித�பர� பி�ைள எ�தியசித�பர� பி�ைள எ�தியசித�பர� பி�ைள எ�திய    

கயிலாசநாத� சதக�கயிலாசநாத� சதக�கயிலாசநாத� சதக�கயிலாசநாத� சதக�    

((((ப�னி� சதக�திர�� ப�னி� சதக�திர�� ப�னி� சதக�திர�� ப�னி� சதக�திர�� ----    பாக� பாக� பாக� பாக� 1)1)1)1)    

    

kayilAcanAtar catakamkayilAcanAtar catakamkayilAcanAtar catakamkayilAcanAtar catakam    

of citamparam piLLaiof citamparam piLLaiof citamparam piLLaiof citamparam piLLai    

(catakat tiraTTu (catakat tiraTTu (catakat tiraTTu (catakat tiraTTu ----    part 1)part 1)part 1)part 1)    

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

 

Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:    

Our Sincere thanks go to Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of this 

work. 

This e-text has been prepared using Google OCR online tool and subsequent proof-

reading of the output file. 

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

Switzerland. 

 

© Project Madurai, 199© Project Madurai, 199© Project Madurai, 199© Project Madurai, 1998888----2022.2022.2022.2022.    

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

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

Details of Project Madurai are available at the website 

https://www.projectmadurai.org/ 

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



2 

 

சித�பர� பி�ைள எ�தியசித�பர� பி�ைள எ�தியசித�பர� பி�ைள எ�தியசித�பர� பி�ைள எ�திய    

கயிலாசநாத� சதக�கயிலாசநாத� சதக�கயிலாசநாத� சதக�கயிலாசநாத� சதக�    

((((ப�னி� சதக�திர�� ப�னி� சதக�திர�� ப�னி� சதக�திர�� ப�னி� சதக�திர�� ----    பாக� பாக� பாக� பாக� 1)1)1)1)    

 

Source:Source:Source:Source:    

பல வி��வா	க� இய�றிய ப	னி� சதக� திரா�� 

இத�� ப	னிர�� சதக�க� அட�கி��ளன 

வ�ைல பால !ரமணிய$ அவ%களா� பாிேசாதி'க! ெப�ற� 

பதி!பிட$ பி. இர�தின நாயக% அ�� ஸ	+, ெச	ைன -1 

பதி!,ாிைம, விைல -. 6.00 

.த� பதி!, 1940, இர�டா$ பதி!, 1948 

 

உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�    

 1. /மேரச சதக$ (/�பத தாச%) PM#444 

 2. அற!பளீ ர சதக$ (அ$பலவாண' கவிராய%) PM#266 

 3. கயிலாச நாத% சதக$ (சித$பர$ பி�ைள) 

 4. அ�ணாமைல1 சதக$ (தி�1சி�ற$பல நாவல%) 

 5. அைவயா$பிைக சதக$ (மா2ர$ கி�3ைணய%) 

 6. தி�ேவ�கட சதக$ (ெவ�மணி நாராயண பாரதி) 

 7. த�டைலயா% சதக$ (ப4'கா ! ,லவ%) PM#219 

 8. அ�ணாசல சதக$ (கா5சி,ர$ சபாபதி .த6யா%) 

 9. எ$பிரா	 சதக$ (89% ேகாபாலகி�3ண தாச%) 

 10. ேகாவி:த சதக$ ( நாராயண பாரதியா%) 

 11. ெதா�ைடம�டல சதக$ (ப4'கா ! ,லவ%) 

 12. வடேவ�கட நாராயண சதக$ (தி;யகவி நாராயண தாச%) 

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

/மேரச சதக$, அற!பளி ர சதக$ ம�<$ த�டைலயா% சதக$ .	ேப 

ம�ைர� தி�ட�தி�மி	பதி!,களாக (PM#444, PM#266 & PM#219) 

ெவளியிட!ப���ள�. 

---------  
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சித�பர�பி�ைள அவ�க�சித�பர�பி�ைள அவ�க�சித�பர�பி�ைள அவ�க�சித�பர�பி�ைள அவ�க�    

இய�றிய கயிலாசநாத� சதக�இய�றிய கயிலாசநாத� சதக�இய�றிய கயிலாசநாத� சதக�இய�றிய கயிலாசநாத� சதக�    

 

கா!"கா!"கா!"கா!"    

ேநாிைச ெவ�பா 

 சீரா% கயிலாச ேதவ	மிைச யா	 சதக$ 

 பாரா�$ ைப:தமிழா� பாடேவ - ஏரா� 

 மி:�நதி1 ெச5ச4ல� ெத:ைதத� ைம:�கர' 

 க:தமத� த:தி.க	 கா!,. 

 

கட#� வா$�%கட#� வா$�%கட#� வா$�%கட#� வா$�%    

ஆசிாிய வி��த$ 

 

சீ%ேம@ தி�களணி ேதவேன வ�ைமெப< 

          தி�ைலவள% நடராசேன 

    ெச�க�மா லய�நி	 ன4.4க� காணாம 

          ேற4ய மஹாேதவேன 

தா%ேம@ ெபா�கர வணி:தசிவ ச$,ேவ 

          ச�கரா க�காதரா 

    தயாபர விேநாதெமB5 ஞான1 ெசா-பேன 

          ச�.கைன D	ற ேகாேவ 

ேய%ேம@ .!ப�� .'ேகா4 ேதவ%க 

          ளிைற5சி� மல%!பாதேன 

    ெயழி	மி/ கர�தினி	 மா	மE தாி�தேவா 

          ெர:ைதேய ெயைனயாFவாB 

கா%ேம@ ேசாைலெயா� ச�கமா நதிGH:த 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (1) 

 

&'&'&'&'    

ெச)*� வைகெச)*� வைகெச)*� வைகெச)*� வைக    

நா�வைக1 சாதி�$ பலவைகயி னீதிெயா� 

          நா�கவிக� ெசாI .ைறைம� 

    நவி� பரம ேலாபிந	 னட'ைகப� 4த%.ைற 

          நாெல�4 ராகவித.5 
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சா�,ய% ,ராணெமா� ேவ:த%க6 யா�டநா 

          ட��வ மைன�தி னிய�,5 

    சகலந� கணிதசா� திரம�ட வ%'க.: 

          த/ச/ன ல�சண.ட 

J�களி� சரசா+திர ேம	ைமெப< ெகா'ேகாக 

          K6ெனா� கா%!ேபா�ட. 

    L�ைமயா� க:�க� திய�,சா .�திாிக 

          K	மர ெபலாமி தனிேல 

கால.த 6யாவ� மறி:திட @ைர�தன	 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைக மகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (2) 

 

ேவதிய� சிற!ேவதிய� சிற!ேவதிய� சிற!ேவதிய� சிற!""""    

 

ஆகம ,ராணகைல சா�திர� ��ைம�ண 

          ரதிம:திர பல மகிைம�$ 

யாகாதி க�மேமா 4யமநிய ம�கF 

          மL�டான விதி.ைறைம�$ 

ேயாகெநறி வEவா� காைல நீ ராடI 

          .வ:திடI ெம'ய ேவாம 

.�ளமகிH சீல.� காய�ாி நிைலைம� 

          .ய%ேவத ேமா� சீ�$ 

பாகமி/ ம@பாச ம%'கியபா� திய.ெமB! 

          பய�த@ கிாிைய யா@$ 

பனிர�� மாத.: தவறா� ,ாிவாி! 

          ப	,மைற ேயா% ெப�ைம கா� 

காகனக வாH@த� மாமைலக� GE.ய% : 

          க�பக விராச ேம@�க 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (3) 
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அரச� சிற!"அரச� சிற!"அரச� சிற!"அரச� சிற!"    

நீதிெநறி வEவா� ெச�ேகா னடா��வ� - 

          நிைலைமய� ேகாடாமI 

    நிைற/4யி லபிமான ெமா�ம:திாி ேயாசைன� 

          நீ� ச�திய மி/தான.5 

சாதி.ைற யவரவ%' ேக�ற மாியாைத�5 

        ச�%வித @பாய�கF5 

    ச%வ@யி ாியாைவ�: த	�யி%ெபா ெல�ணI5 

          ச�ர�க ேசைன பல.$ 

வாதிபிரதி வாதிக� வழ'கின� நிைலைமய� 

          மாறா� .4,ெசா�I 

    மாதள' க%�த% பிர தானிதா னாபதிGH 

          மகிைம�$ ெவ�றி வள.� 

காத�ேச ாிைவெயலா மர ச%க� /ாியவா� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைக மகிH ேநசேன 

           கயிைலய� கிாிவாசேன.  (4) 

 

ைவசிய� சிற!"ைவசிய� சிற!"ைவசிய� சிற!"ைவசிய� சிற!"    

 

வ:த.த ைல1ெசலவி டா%கM� <'ெகா	< 

          வ�4�� ெகா�வ% மி'க 

    வ�ட! ,ர�ட%.றி த:�த� க�கட/ 

           ைவ'கி�� கடனளி'கா% 

த:தி�$ ப�<வர வி�பிசகி டா%ெசா	ன 

           தவைணச� ெறனி�$ 

    வEவா% த:நாண ய'கார% ேக�ட�!பி� மி�/ 

           தாமதி�ேத ெகா�!பா% 

ப:�சன ெமனி�நா ணயமிலா தவெரனி� 

          பண�திI< 9 � ெகாடா% 

    பாவாணைர'காணி Iபசாி� ேதந�ல 

          பாிசளி� �ள மகிEவா% 

க:தமணி வணிக% .ைற யி:தவைக ெய	ப%கா� 

           க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

           கயிைலய� கிாிவாசேன.  (5) 
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ேவளாள� சிற!"ேவளாள� சிற!"ேவளாள� சிற!"ேவளாள� சிற!"    

 

ஆ�சித� நீதி�� ெகா�றவ%க� ,ஜபல. 

          மதிOர Gர% வ6� 

    மாயிரவ% வாணி! மிய�<தI .லெகலா 

          ம	னதா தாெவ	 ப�: 

தா�சிெயா	 றி�லாத வ:தண% மக�வ.: 

          த�/ ப க�யாண.5 

    ச:தத5 ெசபதப$ 8ைசேநம�களிைவ 

          த!பாம ேல,ாிவ� 

ேமா�ச நிைல த�ம�� /�வி�ப ேதச.$ 

          .நிவாி� 4ய% சீல. 

    P@லக .$,கழ வாH@ெப< தIமிைவக� 

           .�<ேம ழிய% ெப�ைம கா� 

கா�சித� க%�தேன G�சகா ��யேன 

           க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

           கயிைலய� கிாிவாசேன.  (6) 

 

கவிஞ� ெப�ைமகவிஞ� ெப�ைமகவிஞ� ெப�ைமகவிஞ� ெப�ைம    

 

அணிெகாF மில'கிய வில'கண' கட	ம�� 

          தா ம� ர5சி�திர 

மா/$வி� தார நா� கவிமைழ ெபாழி:தவ� 

          மாிதாி ெதன1 ெசா�லேவ 

�ணிெகாF$ பிரப:த மைவ�� கல$பக5 

          ெசா�ச:த மாைல வ�ண: 

    �களிலா மட�ேகாைவ பரணிபி� ைள'கவிைத 

          ெதாைகநிைல1 ெசB�� .தலா� 

திணிெகாFய% Kெலலா மைரெநா4யி ேலெசாI: 

          திற�ந	 ம�ர வா'/5 

    ெச!,மைவ ேயா%க� பிர மி'கவி4 ெய	னேவ 

           ெசB�$பிர ச�க நைட�$ 

கணிெகாளிைவ யா@.ைட ேயா	கவிஞ னாெம�க� 

          க�பக விராச ேம@� 
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    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாி வாசேன.  (7) 

 

உ.�த ாிய'"உ.�த ாிய'"உ.�த ாிய'"உ.�த ாிய'"    

 

ெத�FதமிH வாணைர' க��ட ன��கி� 

          தி�'கி� �ள$ பைத��� 

    திைக��.க$ ேவறாகி வாயைட��'க� 

          சிவ:� ெப� P1ெச றி:� 

ெம�ளேவ ேயா4! ப��கி! பண!ெப�4 

          மீதி� கவிH:� கா'/$ 

    Oணேலாபைர1ெச�த சவெமன@ மாகா� 

          O<க� ெலன ெலாவா� 

வ�ளமா ெவ	றி4� மைமயா� கEைதயாB 

          வ/'க@� Qடா� ,	 

    வயிரவ ெனன1ெசால@ மாகா� பதெரன 

           வE�திட@ மாகா� கா� 

க�ளமன .�ளமா ேலாபி'/ ேலாபியிைண 

           க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

           கயிைலய� கிாிவாசேன.  (8) 

 

பிறவி�/ண�பிறவி�/ண�பிறவி�/ண�பிறவி�/ண�    

 

வி�$பன� ேதா�பி4 யாைனக� நைடக�க 

          ேமதினியி� யா%.ய	றா% 

    O<கட	 மீ�'/ மாைம'/ நீ:த�ெசய 

          ேமனா� பழ'கினவ ரா% 

க�$பி�' கிரச.$ பா$,'/ விட.ம� 

          கா%தா	 ,க�4னா%க� 

    கானமல �'/மண .$.�ளி	 .ைன�மி' 

          காசினியி ெலவரா'கினா% 

ப�$,6யி ெனா�8ைன பறைவயாளிகெளலா$ 

           பாய! பழ'கினவரா% 

    பாரவைர �ைறகEகி �'கிைரக ளி�ெக	< 

           பா%�ெதவ%க� ெசா�6 ைவ�தா% 
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க�$,வியி 6ைவெயலா$ பிறவி' /ண�க�கா� 

           க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

           கயிைலய� கிாிவாசேன.  (9) 

 

ெச'வ�தா' வ�1ய�#ெச'வ�தா' வ�1ய�#ெச'வ�தா' வ�1ய�#ெச'வ�தா' வ�1ய�#    

 

,�ல%க டம'/மி/ ெச�வபா' கிய$ வாி� 

          ெபாதி.�த	 .�த!பனா$ 

    ,கH.�� .�ைதயா .த6யா ரா$பி	, 

          ,க	றி�வரவ%க ெளனேவ 

ெச�வ%'/ மி'கதாB' கி�ளா'/ ெச	றி�5 

          ெச:தமிH! ,லேவா ெரலா: 

    தியாகி மகராஜேன ெய	<ெகா� டா�வா% 

          தி��4�: ெதாியா� ேபா$ 

ந�லெசவி ேகளா� வாயைட� தி�மி'க 

          ந�பினைர ெயதி% காணி� 

    ந�டதைல ேயறிடா ம�4' /லால%கைட 

          நாயி�� கைடய ர:த' 

க�லாத Pடைர! பைட�தவித மறிகிேல	 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக ,ைன Dசேன ம�ைக மகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (10) 

 

அாிெதன'அாிெதன'அாிெதன'அாிெதன'    

 

ஊைம ெசவி ெடா�ேப� /��Qனி	றிேய 

          �லகி� ெசனி�த லாிதா 

    ேமா�<! ,�/ைறக ளி	றி�ய% /லமதி 

          Iதி�தல� தனி� மாிதா$ 

வாBைமமி/ க�விமா னாவதாி தா5ெச�வ 

          வானாவ ததி� மாிதா 

    வண'க. ெமாE'க.$ வாB!பதாி தா:த%ம 

           வானாவ ததி� மாிதா 

மாமிதி� ம��வித ெநறி�ண%: தாசா 

           ன�'கிரக$ ெப<வ தாிதா 
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    ம�டா�க ேயாகெமB5 ஞான. நிைற:தி�த 

           லதி�மாி தாி� க�டாB 

காமிசிவ காமியபிராமிமதி சாமிேய 

           க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைக மகிH ேநசேன 

           கயிைலய� கிாிவாசேன.  (11) 

 

இற2% மி��கி�றவ�இற2% மி��கி�றவ�இற2% மி��கி�றவ�இற2% மி��கி�றவ�    

 

ேதவால ய�ேகா ,ர�க�வி பயி6ட: 

          ேத%.தல @�டா'கிேனா% 

    ெசகெமலா� கீ%�திெப< ேமாயாத ெகாைட� 

          ேதச�தி னீதி ம	ன% 

காவிய5 ெசBகவிஞ%  �தரண Oரெரா� 

          கனவி�ைத க�ற ெபாிய% 

    கதி%மதி� .�ளள@ மாறாத வறெனலா� 

           காத� ெகா� ெசBத ேப%க� 

வாவிQ ட5ேசாைல த�மச� திரமட$ 

           வ�ைமெபற ேவெசBத ேப% 

    வானக� �யிரக	 ேறகி�$ ,வியதனி	 

           மாளாத ேப%க ளிவ%கா� 

கா@ைடய ேகால.ய% மா@ைடய ேத@மதி 

           க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

           கயிைலய� கிாி வாசேன.  (12) 

 

இ�2% மிற2தவ�இ�2% மிற2தவ�இ�2% மிற2தவ�இ�2% மிற2தவ�    

 

ெவ/சன விேராதிய%க� பழிமிக' ெகா�ட ேப% 

          விதரண%' கீயாத ேப% 

    ேவ�டக: த	னிேல ம�@� 4�:தேப% 

           ெவ/கட	 ப�ட ேப%க� 

ெசகமதனி ேலவழ' ேகாரம� ெசா�Iேவா% 

           ெச!, ெமாழி த!, நைடேயா% 

    தின:தின$ ெபாB�ைர ,க	<பா வல%தைம� 

           தி�!ப4' கி	ற தீேயா% 
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மகத.த லா$பாைஷ யாைவ�� க�றைவயி� 

           வாBP4 நி	ற ேப%க� 

    மாறாத வ<ைமேயா% தீராத பிணியாள% 

           மைனவிைய வழ�கி��ேபா% 

ககெமன வைல:� திாி யி�மா�ட பிணெம	ப% 

           க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

           கயிைலய� கிாி வாசேன.  (13) 

 

ெச'வ3 சிற!"ெச'வ3 சிற!"ெச'வ3 சிற!"ெச'வ3 சிற!"    

 

ெபா�F�ள ேப%கF' க�F�� ,கE�� 

          ,�யவச மி'க @�� 

    8தல� தவெரலா� க�ட@ட ேனெதாE� 

          8பதி /ேபர ென	பா% 

தி�ெகா	 றிலாதமதி ���திற ��� ெமB� 

          ேதசிக%த ம�F .�� 

    தீ�கிய� றி�ந	ைம ெய	பா%க� ெப�ைம�: 

           தீரெமா� Oர .�டா� 

க�F�� ப:�ஜன @ற@�� ந�பின%க 

          ளாேனா%க F�� நித.$ 

    மவ% .க: த	னிலழ /��கைள ��� ந� 

           லான:த 8%�தி ��� 

க�ைண ெசB த	ப%க� கழியாத நிதி�த@ 

           க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைக மகிH ேநசேன 

           கயிைலய� கிாி வாசேன.  (14) 

 

வ4ைம� /ண�வ4ைம� /ண�வ4ைம� /ண�வ4ைம� /ண�    

 

ப4ய தனி ேல K�க� பலக� <ண%:� ந� 

          ப�பினாIய%@ ெபறி�$ 

    பாிபவ: த�கி	ற வ<ைம/4 ெகா�44� 

          பதிதெரன ேவெம6/ வா% 

ம4ைமவி� ெடாழியா� �யி	மிக வி�$,வா% 

          வாB1ெசா ெல�/5ெசலா� 
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    ம�கல மிழ:தமா த�மவ மதி!ப% பிற% 

          மைனவயி� ெசல வ5 வா% 

ெகா4ேயா ெரன!ெபய% தாி!ப%மித மி	றி2� 

          ெகா�Fவ% பைக யாவ�� 

    Qரறி@ /	<ேமா% கா '/ ந$பாத 

          ெகா�ைகவ< ைம'/ண� கா� 

க4கமழிதH'ெகா	ைற .4யிைட யணி:த��ெசB 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைக மகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாி வாசேன.  (15) 

 

ேகாப� ெகா�ைமேகாப� ெகா�ைமேகாப� ெகா�ைமேகாப� ெகா�ைம    

 

/�ற�க� Pவைக�ண	றிலா' ேகாபேம 

          ெகா4�த	 ெசBைக Qறி� 

    /4ெக�' /$பாப ம�விைள� தி�ந�ல 

          /ணமழி' /:த	 .	ேன 

��ற ெபா�ளிைனயறிய ெவா�டா� பல நாF 

          .<க�ட ைன� த:தி� 

    ேமா�/கன ெமா� சிற! பியாைவ� மழி��ெமB 

          �றேவா%க டவ மழி'/ 

ம�றவ% ெசா� ,�தி�5 ெசவிதன' ேகறா� 

          மடைமயி	 PH/வி'/ 

    மாறாத �	ப$ பய'/மிைத மா�றி நி	 

          மலர4 ெதாழ1ெசB/ வாB 

க�றவ ரக��Fைற @�றபாி  �தேன 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாச ேன.  (16) 

 

க'வி3 சிற!"க'வி3 சிற!"க'வி3 சிற!"க'வி3 சிற!"    

 

கடIலகி I�ற ெபா�F'/ேள ந	ைமத� 

          க�வி நிைல ெப�ற ெபா�ளா� 

    கன6னா I�கா� ,ன6னா� கைரயா� 

          க�ளரா� றி�ெடாணா� 
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திடமான ராசாதி ராசரா I$மைத� 

          ெத�ட$ பி4'ெகாணா� 

    ெதாிைவ ெபா� மாதரா� ேசதமா காெதா�வ% 

          ெசலவி4� /ைற@றாத� 

கடமி/ சேகாதர%' கிடம� ெகாடாதைத 

           யளவிட@ .4யா�கா 

    ண!ெபா�ளிைன!ெபறா தி!,வியி லைலகி	ற 

          வ�ப�< பயென	 ெகாேலா 

கடகய .ாி��ட6 னி�றாி� தி�ேதவ 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைக மகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (17) 

 

ெபா�ளாைச� களவிைல ெயன'ெபா�ளாைச� களவிைல ெயன'ெபா�ளாைச� களவிைல ெயன'ெபா�ளாைச� களவிைல ெயன'    

 

கட6ட� தாழ. மதனி�� மணைல�� - 

          கன$ ெபாழி மைழ� தாைர�� 

    காய�தி னிைலைம�$ ேயாகிய%க� மகிைம�� 

          க��க� வி' ெக�ைல� 

மடவா%க ணிைனைவ�� கவியி�� ெபா�ளிெனா� 

          மாறாத நினத�ைள� 

    மகேம� வளைவ�5 சிரமீ� ேராம.$ 

          வான�தி னிைற மீ	கF$ 

,டவி:தி சல.மா ேலாபிய� ேலாப.ேமா% 

          ேபாதள@ ெசBதாIேம 

    ெபா��மீதி லாைசதைன யளவிட' Qடா� 

          8தலெம லா:�தி'/$ 

கட@ேள யாிபிரம% காெணாணா வ�ளேல 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (18) 

 

இவ��கி% %��ெபன'இவ��கி% %��ெபன'இவ��கி% %��ெபன'இவ��கி% %��ெபன'    

 

கனேயாக மா%'க�தினி	ற�ற வி'/ ந� 

          காவல%க ேளா% ��$, 
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    கசடற' க�/.ண% @ைடேயா%'/ .�தமிH' 

          கடெலலா ேமா% ��$, 

தின.� ெகா�'கி	ற ெகாைடயாள �'கதிக 

          திரவிய. ேமா% ��$, 

    தி;ய :தர.ள வர$ைபயா கி�மவ 

          ெடளி:தவ%' ேகா% ��$, 

மனமிக வ�:திேய பசியிலா%' /'க�! 

          ப�@ேமா% சி< ��$பா 

    மதிகரண Oர�' /யிெரா� ��$,பா 

          வல%'/மதி யா% ��$பா� 

கனமில/ ேசாைலவள% ேசலநகைர1சா%:த 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (19) 

 

இவ ாி�த�ைமய ெரன'இவ ாி�த�ைமய ெரன'இவ ாி�த�ைமய ெரன'இவ ாி�த�ைமய ெரன'    

 

அாியர	 பிரப:த .<தியா' ேகளாத 

          வசடேன கனெசவிடனா 

    மா�கார ம�ெகா�� ெபாிேயாைர மதியாத 

          வறிவிலா தவJைமயா$ 

ெபாிதா: தல�கணதி ெச	<�தி ெசBயாத 

          ேப%கேள ச!பாணியா$ 

    பிசகாம ல�தின. நி	பத$ தாிசியா! 

          ெப�Pடன தி/�டனா: 

த�ம�ெகா �!பாைர� த��தி�� ெகா4யேன 

           ச�டாள	 மாபாவியா: 

    தாரணியி 6வ%த$ைம யயனி:த வ�ணேம 

           த!பாம ேலவ/!ப	 

காிதைன �ாி��.ய லகைன� மிதி�தவா 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (20) 

 

இ! ப�திர5 ெச'லா ெதன'இ! ப�திர5 ெச'லா ெதன'இ! ப�திர5 ெச'லா ெதன'இ! ப�திர5 ெச'லா ெதன'    
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சகமதனி	 .!பதா� �'/ேம� ப�டைக1 

          சாதனெம�$ ப�திர: 

    த:தி�ட ெதா�.த� ெபா�F'/ வ�4ய� 

          சமமா/ காலமள@: 

தக@<: திற.ைடய னாகிேய தனிக	மி/ 

          தனமி/5 ெச�வனாகி1 

    சமீப� தி�:�வாH கி	றகட னாளிைய1 

          ச�ேற�� ேகளாமI: 

�களிலா1 சி�டைன' கா�டாம I$மவ	 

           $மா வி�:� வி4ேலா 

    ேதா	<ம! ப�திர நீதி� தல�தினி� 

          ேறா�வி�� றழி�ெமனேவ 

ககன�த% �தி.னிவ ரக.�<ைர�தன%க� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (21) 

 

இ% ெச'. ெமன'இ% ெச'. ெமன'இ% ெச'. ெமன'இ% ெச'. ெமன'    

 

.	ேனா%க� ெசா	ன ந� ,�தி�ண ராத.E 

          Pடெனதி% வ�வதறியா 

    P%'க�ெகா F	ம�த Jைரவி� ேடா4ேனா	 

          P�ைர வழா� கா'/ 

ம	னவ%'/� த	�ள5சிேனானிளைம ெப< 

           வா6ப	 யாதாயி�$ 

    வ/�தி�: திறமிலா தவ	மி/ பய�தினா� 

           மன$ வ�� திட!ப�டவ 

ாி:நில: தனிெலவாிட�தாயி �$ெபா� 

           ேள�ெறEதி D:த ப�ர 

    ெம'காI ெந�நாள தாயி�5 ெச�Iெமன 

           ேவயிைச� தி�வ% .னிேவா% 

க	ன�வி� 6ைய .	ன மி	னலைட ய1ெசBத 

           க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைக மகிH ேநசேன 

           கயிைலய� கிாிவாசேன.  (22) 
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/�வி னிய'"/�வி னிய'"/�வி னிய'"/�வி னிய'"    

 

சீல.ய% நிைலைம�$ பாசவயி ரா'ய.5 

          சிவப�தி மிக@ .ளராB� 

    திகHகி	ற ேவதா:த நாதா:த ேயாகா:த 

          சி�தா:த ெநறி�ண%:� 

பாலதா கிய நாI ேவதம< சா�திர$ 

          பதிென� ,ராண .டேன 

பக%கி	ற வ<ப�� நா�கைல' கியான.$ 

          பயனறி: தLேபாகராB 

ேமலதா கியவா< தல.� கட:� பாH 

          ெவளிக�� Oரைசவ 

    விதி.ைற வழா� ெமB5 ஞான வழி கா��ேவா% 

          ேமலான ச�/ரவரா� 

காலைன �ைத�� மா%' க�டைன' கா�தவா 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன$ 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (23) 

 

ைவ�திய ாிய'"ைவ�திய ாிய'"ைவ�திய ாிய'"ைவ�திய ாிய'"    

 

நா4கணி தான. ெம�வித பாீ�ைசெயா� - 

          நா4! பிணி' /றிகF 

    நவசி�த% ேகார'க% /$ப.னி த	வ:�ாி 

          நவிI$வா கட.ண%:� 

சா4வ� P6ைக� ம<ப�� நா	 கா5 

          சர'/வைக .ைறெதாி:� 

    தயில�க� ப+ப�க� கி�த�க� /ளிைகெயா� 

          சகலவ@ ஷத.ைறகF 

நீ�மா ��ேவத KIமக ராதி� 

          நிக��பனி ர�� ேமா%:த 

நிைல�ேளா% த�கைள! ப�4த%க ெள	 பாி: 

          நீணில: தனிலாணவ' 

காடதைன ெவ	றசிவ ேயாகிய% நித$பர@ - 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன - 
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          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (24) 

 

வியாதி வ�6ல�வியாதி வ�6ல�வியாதி வ�6ல�வியாதி வ�6ல�    

 

மயிாினா Iமியினா� க�வழி நட'ைகயா� 

          மலசல மட'ைக யாI 

    மன ��ய ர�தினா� க�6னா ென�6னா	 

          மாத%க� ,ண%1சி யாI: 

தயிாிரவி I�ண லா� கனிபல வ�:தலா� 

          ச�Qற னீாினாI: 

    தயிலம� PHகி மட ம�ைகெயா� ேச%தலா� 

          ற�பனியி னா�காைலயி� 

ெவயி�காBத� க�விழி! பகாலேபா சனமதா� 

          ெவ/ நி�ைர ெசBத லாI$ 

    விள$பி�$ ப�திய� தாHவினா� விைனயினா� 

          வியாதிவ� Pலெம	பா% 

கயிரவ: தைன ெவ	ற ெச;விதH மட:ைதGH 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன D1ேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (25) 

 

இல�7மி யி�!பிட�இல�7மி யி�!பிட�இல�7மி யி�!பிட�இல�7மி யி�!பிட�    

 

ெகா�றவ ாிட�தி�� ேகா'களி	 வா6�� 

          /ணவா	க� வதன�தி�� 

    /ட�தி�< பா6�� கட�வார ண�தி�� 

          ெகா4யி�: �ரக�தி�5 

 �றநீ� காதமைன த	னி�� க�,மி/ 

          ேதாைகய ாிட.: த	னி�5 

    ெசா�லாிய சிவிைகேபாிைகதன� களி�ம� 

          Gதன	 றி�மா% பி�5$ 

ச�றாயி �$வாBைம தவறா ாிட��5 - 

          சல�தி�: தானி ய��5 

    சாதிமல ரதனி�$ ,�ணிய ாிட�தி�: 

          த�கநவ ர�தின��$ 

க�றவ ாிட�தி�: தி�மக ளி�!பிட� 
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          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (26) 

 

6ேதவி யி�!பிட�6ேதவி யி�!பிட�6ேதவி யி�!பிட�6ேதவி யி�!பிட�    

 

வ�கி	ற யாசக ாிட��ேநா யின�F$ 

          வாகி	மட ம�ைக பாI$ 

    வ	Qைக .கமதி� றீப�தி னிழ6�$ 

          ம�Gைள யி	 ,ைகயி�� 

/�திமட வரனீழலா�9� ,ைகயி�� 

          ெகா�4� .ற�9ளி�� 

    /�வர  நிழ�விளா� தாணிமர நிழ6�� 

          /ைல'/ நாB' கா�T ளி�$ 

ெப�/தைர த	ைன! ெப�'கி�: 9ளி�$ 

          பிணமயா ன!,ைக �F$ 

    Uறலா� க:ைதயி� மதிகேபா சனாி�$ 

          ேப ெபாB யினாி ட��� 

க�தாிய P�தா ளி�'/மிடமிைவெய	ப% 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (27) 

 

க8கால விய'"க8கால விய'"க8கால விய'"க8கால விய'"    

 

தாலமர நிழ6ன� ேலார.த .�கி�: 

          த!பா� /4யெர	ப% 

    தனமி/� �ளேப%க� பி�தைள யணி:தி4� 

          ற�கெம	 ேறெமாழி/ வா% 

வா6ப: த	னிேல யதிசீல ராகேவ 

          ைவகி�$ விடென	ப% கா� 

    வ<ைமேச ெரளியவ%க� வயிரம� 8�கி�$ 

          வைளய�க ெலன@ைர!பா% 

சீல$ ,ற�தி� மக�தின' கிரம.5 

          ெச�மீன ைர!,கEவா% 

    சி�த � தியதாகி ஞானிெநறி ேத%:தி�: 
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          தி;யெபாி ேயாைர யிகHவா% 

காலக6 �கத�ம மீெதன @ைர�தி�வ% 

          க�பக விராச ேம@� 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (28) 

 

இத�கி% ந�ெறன'இத�கி% ந�ெறன'இத�கி% ந�ெறன'இத�கி% ந�ெறன'    

 

ஈயாத ேலாபிைய! ப�ெலலா� ெக5 வதி 

          ேல�<�ப ேதந	 றதா 

    மிட%த� வியாதியா� ேறகமிக ெம6வதி 

          6ற:தி�வ ேதந	 றதா: 

தாய%த: ைதகFவ' கா!பி�ைள பலாி�5 

          ச�,�ர ெனா�வ ன	றா: 

    த	மைனவி யா�க5சி யி�வாH'ைக ெசBவதி� 

          ச:நியாச மி'க ந	றா 

ேமாயா� நிைலயிலா1 ெசா�பல @ைர!பதி� 

           .<திெமாழி ெயா	< 

ந	ற .தவாத ேலாப%ேம� கவிெசா6� திாிவதி� 

           .	ன4 �தி�தன	றா� 

காய�திாி ம:திரமற வாதேவ திய%�திெசB 

           க�பக விராச ேம@�க 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

           கயிைலய� கிாிவாசேன.  (29) 

 

க�வ�தா� ப9க1�ேறா�க�வ�தா� ப9க1�ேறா�க�வ�தா� ப9க1�ேறா�க�வ�தா� ப9க1�ேறா�    

 

பிரமன� க�வ.$ மாற	 ,கH1சி�$ 

          U�ெப< வா6 யக.$ 

    ேபாில� ைக'கரசனா�றI மிரா�சத! 

          ெப�டாட ைக1ச ம%��: 

திாி,ர%க ெள�ண.: த'கன� ேவ�வி�: 

          தீ�/,ாி �ாிய னிைன@5 

    சின�ெகா�கயி ட	மத5 Gரப� ப	றள: 

          தீரமி/ Oர வ6�$ 

மிரணிய	 பி4மான .$பகா Gரன 
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          திெயா$ ெபாணா@யி% 

    பறி!, மி	�$ பரா'கிரம மி/:த,ர வல%மத. 

          மீதகில நிைல நி	 றேதா 

காியமா ேற4�� காணாத பாதேன 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (30) 

 

கடனீயாவிட�கடனீயாவிட�கடனீயாவிட�கடனீயாவிட�    

 

வா�தியா% கவிவாண% வ<ைமய%க டன �/� 

          மைறேயா%க� ம:�ரவாதி 

    மாத%ெபா� ம�ைகய%க� ப�4த%க ள5சாத 

          மாOர ர4ைம யாேனா% 

சா�திர5 ெசா�பவ%க� க�ணிக%க� த1சா�4 

          தபசிச: நியாசி த�டா	 

    சவரக	 Q�தா4 ேவசிகா: த	ப:� 

          தாயாதி யிவ%க� ெக�லா$ 

8�தந� ெச�வ%கடனீ:தி4	 மீ��ம! 

          ெபா��வ: �றா� 

    ேக�கி� ெபா�லா�க தாB!பி�� ைகெபா�� ேசதமாB! 

          ேபா/ெமன ேவ�ைர!பா% 

கா�த�� ெசB க%�தேன நீ�தவரக�தேன 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக ,ைன Dசேன (ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (31) 

 

பயனிலாதைவபயனிலாதைவபயனிலாதைவபயனிலாதைவ....    

 

க�பிலா ம�ைகய%' ேகE � றரW$ெவ� 

          காவI மி�:� ெம	ன 

    கா5சிர� கனியைத� ேத	/ட: தனி� ெவ/ 

          கால$ தி��தி ெய	ன 

வ�,த மதாகேவ யாியகவி ைதகெளலா 

          ம�ப%. �ைர�� 

    ெம	ன வசா�யேநா யாள�' க.தசி: தாமணி 



20 

 

          யைர��! ,க�4 ெல	ன 

ந�,வியி ேலபிற: ெதா� கி%த .$ெபறா 

          நராி�: தாவெத	ன 

ஞான ெநறி யி	றிேய ேகா4 K ேலாதி�$ 

          நய!ெப	ன வ�ேபால வா$ 

க�பைனய .<வலா% ெபா�,ய% நட5ெசBதி� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைக மகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (32) 

 

இவ� பைகயாகாெதன'இவ� பைகயாகாெதன'இவ� பைகயாகாெதன'இவ� பைகயாகாெதன'    

 

அ�றா% தைம�தா�/ ேவ:த-ப ேதசிக 

          ரைம1ச%மி/ ெபா�� 

    பைட�ேதா ராியம: திர வாதி கபட% நய வ5சக 

          ரதி��ட ெரா� ேகாள%க� 

க�றாB:த பாவாண% பிற%க�வர வி�9த% 

          க�ளரம% ,ாிGர%க� 

    க�ணிக% ைவ�திய% தவ�தி� �ய%:� ெமB' 

          கா�சித� சிவேயாகிய% 

ச�றாகிI$ மி:த Oெர�ம ேரா� பைக 

          தா	 ெகாளி� �	ப 

    .ளதா5 ச%வசன .�ெகா�ல வ:தெகா� விட.�ட 

          த�பரா சி�ெசா�பேன 

க�ற /ழாேமB'க @�றா	 றின$பர@ 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைக மகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (33) 

 

இ�2%� பயனிலாதவ�இ�2%� பயனிலாதவ�இ�2%� பயனிலாதவ�இ�2%� பயனிலாதவ�    

 

இரவல%' /தவாத நிதிமதியி லாவான - - 

          மிைசெபா�ளிலாத பாட 

    6ர'கமி� லாமன� வண'கமி� லாமதைல 

          ேய:திைழ யிலாவி� வாH'ைக 

�ரவியி� லாதபைட ச�மைறயி லாேவ�வி 
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          ,3பமி� லாத ேசாைல 

    ,�திர ாிலாதமைன ம:திாி யிலாவர  

          ,கHபைட' காத @டல: 

திரவிய மிலாவிளைம கவிஞாி� லாதசைப 

          ெச�ேகா 6லாத நா� 

    தியானமி� லாதெச! மாலய மிலாதX% 

          தீரமி� லாத ேசைன 

கர�கா 6லாதத� கவினிலா1 சி�ரமா$ 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (34) 

 

க�க�க�க�வியாேவா�வியாேவா�வியாேவா�வியாேவா�    

 

தைனேய ,கH:� பிற% யாைர� மிகH:தி�5 

          ச�4ேய தன' ெக�வியா5 

    ச�றிர� காெத�� ேபா�றைலைய யா�4� 

          சழ'கேன மத'ெக�வி யா$ 

விநய�க ெளா�ெபாிய% ெசBK லழி'கி	ற 

          விகடேன தமிH' ெக�வியா$ 

    ேவைசய%களாைசயா	 மைனவிைய ெவ<!பவ	 

          ெவ/மமைத ேச% ெக�வியா 

மைனேவா� மறியேவ ம�@�� திாிபவ 

          னா�கார மி/ ெக�வியா 

    ம�டதிைச யா�பவ	 <�ட� தன5ெசயி 

          லதிகார ெக�வி ெய	பா% 

கனமான கி�ைபைவ� ெதைனயா�ட .த�வேன 

          க�பக விராச ேம@� 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன  (35) 

 

ப�டண3 சிற!"ப�டண3 சிற!"ப�டண3 சிற!"ப�டண3 சிற!"    

 

ப'கெமா� நா�காத நீள5 ச@'கமாB! 

          பல%கணிைற த�மா வண$ 

    பணிவாவி மாடமாளிைகேமைட ேகா,ர$ 
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          பகரால ய�க Fடேன 

மி'கரத கச�ரக பதாதிேக தனமாட� 

          ேவைசய%க ளாட� பாட� 

    Oதியி� பா6�: தாைழக. க5ேசாைல 

          ேம@ெமாளி GE மணிக 

ட'க,க ழ:தண%க� ம	ன%ம: திாி.த� 

          சகலசா திய� .ளதா� 

    ச�சனெரா ட�டல�  மிவாச .�ளேத 

          ச�ர�க ப�டண மதா� 

ைக'/ேள ெந�6ய� கனிெயன' கா�சித� 

          க�பக விராச ேம@� 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (36) 

 

/ணமாறா ெதன'/ணமாறா ெதன'/ணமாறா ெதன'/ணமாறா ெதன'    

 

ேவதம: திரேமாதி� ேத	பா� ,க�4�$ 

          ேவ$ப� க�$பா /ேமா 

    ெவ�ைமத� சீனி1 ெசாாி:� பயி% ெசBயி�$ 

          ெவ�F�ளி /ணமா<ேமா 

ேகாைதய% .ைல!பா� /4��வள% கி�ம:தி 

          ெகா4ய ேச� ைடயினீ� /ேமா 

    ேகா4மா� திைரயிேல கிய$பல வளி'கி�� 

          /'க6	 வானி மி�ேமா 

சாதிமல% மாைலேபா ென�4யி� ெசBதி4� 

          ச�ேற�$ வாச .<ேமா 

ச�/ணமி லாதவ%' ெக�தைன �ைர'கி�5 

          ச�4' /ண$ ேபா/ேமா 

காதெலா� மாறைன யைண:ைதய னாைரய�� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (37) 

 

க�மிகளாேவா�க�மிகளாேவா�க�மிகளாேவா�க�மிகளாேவா�    

 

மனிதெனன @�@ெகா� �ன�தி� வ4யிைண 
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          வண�கிடா ெனா� க�மியா 

    மைனவி த ரைலயேவ ேவசிேய கதிெய	< 

          ைவ/ேவா ெனா� க�மியா: 

தனமிக வி�'க@� ணா��' கா�ெமB 

          தள�ேவா ெனா� க�மியா5 

    ச:யாசி யாகி�$ ெப�ணாைச வி�4டா1 

          ச�டாள ெனா� க�மியா 

மனவரத ஞான K ேலாதியா ணவமைத 

          யக�றிடா ெனா� க�மியா 

    ம	ைன த:ைதய%க� பசி ேநாB ெகா� டைல:திட 

          வ�:�ேவா ெனா� க�மியா� 

கனகசைப த	னிேல நடனமி� பாதேன 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (38) 

 

க�டதாிசன பல�க�டதாிசன பல�க�டதாிசன பல�க�டதாிசன பல�    

 

ஆதிவா ர:தனி� க�டைன� தாிசி'கி 

          லாியபிணி யா@ மகI 

    மழ/ெப< தி�க�ம� களவார .:ெதாழ 

          வக�தி�< �ய%கF$ ேபா$ 

நீதித� ,:தி�� /�வார .:ெதாழ 

          ெந4யGனிய. மகI 

    நிைறெவ�ளி சனிவார .ற@சா ��காைல 

          நி�த.: தாிசி� தி4	 

ேமைதெயா� தனகனக வாகனா திக� .த	 

          ேம	ைமெப< ெச�வ .ளதா$ 

    ேவ:தெர	 வாH:ேத தி�'க� களி'க.4 

          வி�பரம பதமைட /வா% 

காதIட ேன பணிெச ய	ப�' க�Fத@ 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (39) 

 

இராக� 1!ப�திர;டாவனஇராக� 1!ப�திர;டாவனஇராக� 1!ப�திர;டாவனஇராக� 1!ப�திர;டாவன    
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ம�டல$ ,கE$ேவ ளாவளி சார�க 

        மாளவி நாரா யணி 

    மலகாி /றி5சிேத வ'கிாிைய 8பாள$ 

          வாராளி த	னி யாசி 

/�டந� கிாிைய ப� லதிேநசி சாேவாி 

          Q%1சாி பட ம5சாி 

    /ணெகாளி ெபௗளிப� காள:ேத சா�சாி 

          ேகாதி�சீ ேமக ர5சி 

ய�ட%�தி ைகசிக$ கா$ேபாதி கா:தாாி 

          யாமில6 ைதவ ச:த 

    மம% நா�ைட ைபரவி யி:ேதாள .:ேதா4 

          யாாிரா ம'கிாி ைய�� 

க�டெமE ராக�க� .!ப� திர�டதா� 

          க�பக விராச ேம@� 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (40) 

 

வா�திய9களாவனவா�திய9களாவனவா�திய9களாவனவா�திய9களாவன    

 

தாளவா� தியெமா� திறமான ம�தள5 

          சரம�ட ல:தாைர �5 

சகெமலா ேமாைசெயE கி	றேபாிைக�ல/ 

          சா�<சர மணிவா� திய.$ 

நீளவா� தியமதா� கி	னாியி ெனா�.ர  

          ேந%:ததவ ள1ச� க. 

    ேநரான ெகா$ேபாைச 8ாித$ ப�டமி: 

          நீணிலெமலா ெமா 6'/ 

ேமளவா� திய.$ெவ/ விதமான நாக ர$ 

          ெவ�றித� த$8 �ட	 

    ேவ4'ைக யானேதா% ட�கா @�'ைக�$ 

          விேநாதமி/ ெம'கா ள.� 

காளவா� திய.ெம: நாளி� .ழ�கி� 

          க�பக விராச ேம@� 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (41) 
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பதிென; "ராண�பதிென; "ராண�பதிென; "ராண�பதிென; "ராண�    

 

மதி'கி	ற ெபௗ4க� கா:தமா%' க�ேடய$ 

          வாமன$ Q%ம$ 6�க 

ம	�சிவ பிரமா�ட$ வாராக ம1சமிைவ 

          ம�ைகபா க	, ராண: 

�தி'கி	ற பாகவத$ ைவணவ� கா�ட: 

          ேதா	<நா ரதமா லதா5 

    ெசா�லாிய பிரமெமா� ப�ம$ மிர��மா� 

           தனய� /ாிய ெவ	பா% 

விதி'கி	ற பிரமைக வ%'கமா தி�த�/ 

          ேம@ம' கினித ன'ேகா 

    ெவ�றிேச ரா'ேநய ,ராணமீ ெரா	பெதன 

          மி'ேகா �ைர!ப% க�டாB 

கதி'கி	ற ெதா�ட�Fதி'கி	ற ேசாதிேய 

          க�பக விராச ேம@� 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (42) 

 

உ�<ாி� சிற!பைடயாதா�உ�<ாி� சிற!பைடயாதா�உ�<ாி� சிற!பைடயாதா�உ�<ாி� சிற!பைடயாதா�    

 

உ�[ாி� ேவைசய% பணி'க�ப ேதசிக 

          Fபா�தியா ரானேப%க 

    Fய% தவ$ ,ாி/ரவ% ம<ேதச ம	ன%க 

          ேளா�/ வாதிய% 9த%க 

ெட�FதமிH வாண%க� Q�தா4 ேகாண�கி 

          ெச!ப4க� க�ற ேப%க 

    4றமான நாணய%க� ேசாசிய% ைவ�திய%க� 

          சிலெதாழி� க�<ேளா%க 

F�ளப4 Dெர��! ேப%கைள� ெம�ளள@ 

          .�[ாி I<தி ெகா�ளா 

    ��ைமயா' க�F�ப ராகிI$ ,திய%தைம 

          �லெகலா� ெகா�டா� வா% 

க�ளக6 �கமதி னட'ைகயி� வா/ேம 

          க�பக விராச ேம@� 
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    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (43) 

 

ெதா;=�றா4ெதா;=�றா4ெதா;=�றா4ெதா;=�றா4    த�%வ�த�%வ�த�%வ�த�%வ�    

 

8த�கைள:தா/$ ஞானவி: திாியமா$ 

        ெபாறிைய:� ,லைன:த தா$ 

    ெபா�லாத ெதாழி�க�$ வி:திாிய ைம:ததா$ 

        ,கHெப<� கரண நாலா: 

தா�ேவH /ணP	< மல.ேமா ைர:ததா5 

          சா�றி� விகார மாறா: 

    தைழ�தி�$ வா�ெவா� பாென	ப% ம�டல: 

          தா�ெமா� P	ற தா/ 

மாதார மாறா/$ வாச�கF ெமா	பதா 

          மவ�ைதைய: தா/ மி'க 

வ�ைம ேச%: �ய% நா4 ப�ததா� ேகாசைம: 

          தா$பிணி� P	ற தா/� 

காத� ெசB க�விய� ெதா�M�ெறா டாெற	ப% 

          க�பக விராச ேம@� 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

        கயிைலய� கிாிவாசேன.  (44) 

 

இ%வைரயி� க8யா;டவரச�இ%வைரயி� க8யா;டவரச�இ%வைரயி� க8யா;டவரச�இ%வைரயி� க8யா;டவரச�    

 

ஆதி! பாி1சி�ைத5 9<ெசன ேமெசB 

        னா�ட�@ .:Kறதா 

    மடவாக ேவநேர: திரெனா	< P	< K 

          றவ	 ,த�வ ென	ப ெதா	< 

நீதிெப< வி'கிர� மீராயி ர5சா6 

          நிைறP	< K�ைற$பதா 

    நிதிேபாஜ ைன$பைத: ெத�4�க� நாJ< 

          நிகாி� பிர தாப ��ர	 

சாதிமL ேசாழனி� K�ெறா4� ப�திர� 

          டா$ராய% Pைவ$ பதா5 

    சம%,ாி �I'கைர5 9�றிேய ைழ:ததா5 

          சா�<பாி தாபி .தலா' 
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காதிக6 �கமதி� /$பினி யர கா� 

        க�பக விராச ேம@� 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (45) 

 

ேதா�திர�ேதா�திர�ேதா�திர�ேதா�திர�    

    

 'கில  ேராணித: திர���வ தாயதி� 

          ேறானர$ ெபI$, மாகி� 

    ெதா�ைல மல பா�ட�தி \ைர:� தி�களாB� 

          �வ��க� X% கட:ேத 

ெயா'கைவ$ 8த�க� ேகா�ைட ெகா�ேட மாைய 

          �லகினி Iதி�� நாF 

    Pாினைட Kேலாதி நாாியிைட மய	மீறி 

          ��கவைல ச.சாரமா 

மி'கட6	 PHகிவைல சி'/மா ென	னேவ 

          யிட�ழ	 ற�ேபா�ேம 

    யி!பிற! ப� நீ'கி மரணா:த கால. 

          ெனE:த�ளி ெய	ற �ைடய 

க'கிஷெமலா:தவி%� �ன �பத ேமய��ெசB 

          க�பக விராச ேம@� 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (46) 

 

இ%#ம%இ%#ம%இ%#ம%இ%#ம%    

 

அ5 ேத ெந5ச.� கி5சிதம தாகிI 

          மட�கிய�� ெபற@ மி�ேல 

    னடவிமைல /ைகதனி� ச�கிைல ய�:திேய 

          ய�:தவ மிய�றி� மிேல	 

ப5சவி: திாியம தட'கிேல �	றி�! 

          பணிவிைட ,ாி:� மி�ேல	 

    ப�தி�ட ன5ெசE� ேதா�கி� ேலன�� 

          பரமேன யா�	 பத: 

த5செமன ந$பிேன ேனைழப� காளேன 

          த%மவ%� தனி ப�கேன 
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    ச�வசன ர�சகா ெவன �ச5 சலெமலா: 

          தவி%�த��வ �ன� கடேன 

க5ச	மா 6:திர	 ேறவ%.னி ேவா%ெதாE� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

           கயிைலய� கிாிவாசேன.  (47) 

 

7கமகி7கமகி7கமகி7கமகி$3சி$3சி$3சி$3சி    

 

�திவாணி தி�வ�F$ விசயந� லாைட�: 

          �ணிவறி@ ெசௗபா'கிய .5 

     கமான ேபாக.: தன தானிய லாப.5 

          ெசா�லாிய ைம:த% வள. 

மதிெப�� க�விெயா� ஞான.: த%ம. 

          மக�தான ேப%க Fற@$ 

    வ�ைமமி/ கீ%�தி� மிரா!பக	 மகிH1சி�$ 

          வய�ச$ 8%ணா�F 

மதிக : தரமான த%மவ%� தனி�ைம 

           யைமய நீ ாி�வ�:தா 

    மைடவத� காியவி; ைவ:நா	/ வைக�<$ 

           ம4யேன� க�� ,ாி/O% 

கதி%மதி �ட	ேறவ% கினர%கா: த�வ% GH 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (48) 

 

க�"ைட! ெப;>ாிய'"க�"ைட! ெப;>ாிய'"க�"ைட! ெப;>ாிய'"க�"ைட! ெப;>ாிய'"    

 

த�கணா யகாினி� ெறBவ$ேவ றிைலெயன1 

        ச:தத நிைன:தவ% ெசாைல� 

த�டா� ேகாப$ வர ெவா�டா� தி�டமா1 

        சா�<பணி விைடக� ெசBேத 

ெபா�கமா யவ%/றி! ேபா%:ெதாEகி நி�தI$ 

          ேபா:தெபாி ேயா%' க��தி! 

    ,ாி:தவ �ள�களி� திடவி�: தா�றியி� 

          ேபா� ந	 னீரா4ேய 
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தி�க� வதன�திேல த�/ெபா�4�� ெமB� 

          ேத ற வல�க ாி��� 

    தின.நா யக��ட பி	��� .	ெனE5 

          ெச�விக� ,ைடய ளாவ� 

க�கண: திாிGல மா	மE தாி�தவா 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (49) 

 

ேவைசயாிய'"ேவைசயாிய'"ேவைசயாிய'"ேவைசயாிய'"    

 

,�டைன' க�ட@ட ேனக வி�'கினி� 

          ேபாெயாளி: தி�வ% பி	, 

    ெபா�லாத தாB'கிழவி த	ைனயவ% பா6னி� 

          ேபா'கிவச னி'க வி�வா% 

ம�ட�� க�ணினா% ச�ற�கி ேலவ:� 

          மய�விைள� �ற@ ெசBவா% 

    ம	ன நி	 ன4களி1 சி</46� ைவ�தெத$ 

          மாதவ ெமன1 ெசா�Iவா 

ர�ணிைற: தவ%ேபால வி�ைகயி னா�றEவி 

          யாவெலா� .�த மி�வா 

    ைரயநீ பிாியிெலம �யி%பிாி� ெம	றவ%க 

          ளாவி.E �$பறி!பா% 

க�ைமயணி ேவைசய%க� .ைறைமயி� காெண 	ப% 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (50) 

 

வ�டவ�டவ�டவ�ட    ம4ப%�/ மாத� பிற�/நா�ம4ப%�/ மாத� பிற�/நா�ம4ப%�/ மாத� பிற�/நா�ம4ப%�/ மாத� பிற�/நா�    

 

ஆதியி� சி�திைர மாத$ பிற'/ நா 

          ள	ைற� தின�கா%� திைக 

    யா	மா% கழி�வ< நாளினி Iதி�தி� 

          மதிக	னி P	றி லா/ 

நீதிைத யா4�$ ைவகாசி நா	கிலா 

          நிகH��ைம! பசி யாறிலா 
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    நிைறமாசி ைய:திலா மானியா வணி�ட 

          ேன%:தப� /னி ேயழிலா 

மாத.: நா	/.	 ெசா	னவார�களி� 

          வEவா$ ேல� தி'/$ 

    வ�ட�க ள<பதி� மாத$ பிற'கி	ற 

          வார�க ளி;வித மதா�க 

காதக ரக�திெலB தா�ெதா� பிரமேம 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (51) 

 

வ�டம4ப%�/� வாரந�ச�திர2 திதி நாழிைக பிற!"வ�டம4ப%�/� வாரந�ச�திர2 திதி நாழிைக பிற!"வ�டம4ப%�/� வாரந�ச�திர2 திதி நாழிைக பிற!"வ�டம4ப%�/� வாரந�ச�திர2 திதி நாழிைக பிற!"    

 

.	வ�ட .தயநா� பி	வ�ட ம<தின 

          .ைள�தி�$ வ�ட�கடா 

    .ைள�த ந� ச�திர$ பதிென	றி Iதயமா 

          .ைறவ�ட ந�ச�திர$ 

பி	றிதி பிற:தி�$ மீரா< த	னிேல 

          பிற'கி	ற வ�டமா/$ 

    பிற:த .	 னாழிD ெர�4	 ேம� ேறா	றி�$ 

          பிசகாம� வைகவிபரமாB 

வ	ைமயி� லாமேல வ�ட ந� ச�திர$ 

          வார�க 4திகFடேன 

    வள% நாழி ைக�ெதாைக� மி;விதம தாெமன 

          வE�தின% ெசழி�த Kேலா% 

க	மவிைன ெயாழியேவ ந	ைமய�ைளயேன 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (52) 

 

க8*க15 சா8வாகன சகா!த� ெதாைக*�க8*க15 சா8வாகன சகா!த� ெதாைக*�க8*க15 சா8வாகன சகா!த� ெதாைக*�க8*க15 சா8வாகன சகா!த� ெதாைக*�    

 

பிாி�தி� ம<பைத ெய�ப�தி ர�4னி� 

          ெப�'கி' கண'கா'கேவ 

    ேப%பரா பவ.த னட'கி	ற வ�ட$ வைர 

          பிசகா� ெதாைக யானதி 
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Iைர�த பனி ர��$ கழி�திட' க6யா�� 

          ேளா�கிய சகா!த வைகேக 

    F�ளப4 ய<ப� மி�பேதா ெடா	பாைன 

          ெயா�4! ெப�'கி ேயதா	 

விாி�தபிர பவ.த னட'/$ வ�ட$வைரயி� 

          விடா�ெதாைக Q�4 யதனி� 

    விள$,பதி ெனா	<� கழி�திட1 சகா!தமதி	 

          விபரம� ெவ	ப% ேமேலா% 

கர�தினி	 மா	மE தாி�தி�� கட@ேள 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (53) 

 

மாத� மாத� மாத� மாத� 12121212----�/� ந�ச�திர மறிவ%�/� ந�ச�திர மறிவ%�/� ந�ச�திர மறிவ%�/� ந�ச�திர மறிவ%    

 

கனமான சி�திைர� தி�கண� ச�திர� 

          க�டேத ெயா	ற தா/� 

க�தாிய ாிஷப�தி ைல:தானி ெயா	பதா$ 

          கடகேமா% பதி	P	ற தா: 

�னிசி�க மஃ�பதி ேனHக	னி Pேவழ 

          தா:�லா Pெவ�ட தா: 

    ெதா� கா%�தி யி�பேதH மா%கழி யிர�டதா5 

          ெசா	மகர நாலா/ேம 

ெசனி/$ப மாறதா மீனமஃெதா	பதா5 

          சி�திைர� தி�க� .தலா� 

    திகHகி	ற மாத�க� பனிர�� மி;வித5 

          ேச%:�வ� ந�ச� திர� 

கனகசைப நாதேன ெயன �க6 நீ'கிய�� 

          க�பக விராச ேம@� 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (54) 

 

வ�ட� வ�ட� வ�ட� வ�ட� 60606060----�/� ப5சா9க! பிற!"�/� ப5சா9க! பிற!"�/� ப5சா9க! பிற!"�/� ப5சா9க! பிற!"    

 

ப�/னி� தி�களி Iகாதி பிற:தநா� 
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          பா�லகி லரச ென	பா% 

    ப�தித� சி�திைர பிற:த நா� ம:திாி 

          பக%சி$ம ேசனாபதி 

ய�/வ� மா4 நா� பயி% தன' /ைடயவ 

          னான த� தா	யாதியா 

    மானிவ� ள:தா�கி தனபதி மகரைம! 

          பசியரச வ%'காபதி 

யி�கானி யாதிைர �தி�த நா� ேமகாதி 

          பதிெயன விய$, வா%க 

ளீரா< மாத$ பிற:த நா� கதிகார 

          மீெத	ப% கணித Kேலா% 

க�கிலா! ,தியப5 சா�கபல மி;வண� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (55) 

 

மாத� மாத� மாத� மாத� 12121212----�/ அமாவாைச வ� ந�ச�திர��/ அமாவாைச வ� ந�ச�திர��/ அமாவாைச வ� ந�ச�திர��/ அமாவாைச வ� ந�ச�திர�    

 

சி�திைர' க பதி ைவகாசி ேராகணி 

          சீரானி தி�வா திைர 

ேச�மா 4!8ச மா5சி�க மகமா: 

          திகH,ர� டாசி ��ர$ 

ம�<லா5 ேசாதியா� கா%�திைக' க�டமா 

          மா%கழியி �'/ Pல 

    மகர.� ராடமா மாசியி லவி�டெமB 

          வள%8ர�டாதி மீன 

ெமா�தவ$ மாவாைச Dரா< மாத. 

          .தி��வ� ந�ச�திர 

    .�ைமயி� வா/ெமன வ	ைமெப< ெபாிேயா 

          �ைர�தன%க� கணித K6� 

க�தேன ய�தேன சி�த$ைவ� ெதைனயா�ட 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (56) 
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மாத� மாத� மாத� மாத� 12121212----�/� ெபௗரைண வ� ந�ச�திர��/� ெபௗரைண வ� ந�ச�திர��/� ெபௗரைண வ� ந�ச�திர��/� ெபௗரைண வ� ந�ச�திர�    

 

சி�திைர� தி�களி� ெபௗரைண �தி!பேத 

          சி�திைர ந�ச�திர$ 

    ேச%:தைவ காசியி� விசாக ந� ச�திர: 

          திகழானி ேக�ைட யா/ 

ம�திெப< கடக�தி I�திர� டாதியா 

          மாவணி யவி�ட மா/ 

    மதிக	னி மதி8ர� டாதிைய! பசிகா%�தி 

          மாதம+ வனிய தா/ 

ம�றமா% கழிமாத மா	றைல ைத!8ச 

          மாசிமக மீன .�ர 

மாதமீ ராறி�$ தவறா� ெபௗரைண 

          வ�/ந� ச�திர மிதா� 

க�தியைல யா�பாி  �தெவைன யா�ட��ெசB 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (57) 

 

ந�ச�திர�தி' அமி�தேயாக�ந�ச�திர�தி' அமி�தேயாக�ந�ச�திர�தி' அமி�தேயாக�ந�ச�திர�தி' அமி�தேயாக�    

 

Pலதி� ேவாண. மிேரவதி� ம+த. 

          P@�ர .டன�'க	 

    ேமா�மா	 றைலேசாதி ,ன%8ச: தி�ேவாண 

          ேமா ��ளி ேசாமவார 

ேமால@� திர�டாதி ேராகணி� Pல. 

          .�திர. ம�காரக 

    ��திர� டாதி.! 8ர.� ர�கீ%�தி 

          �ய%,த	 ேசாதி /திைர 

Gலமக மி/8ச$ வியாழநா ளிேரவதி 

          �ரக. ம+த Pல5 

     'கிரவா ர5சைதய ேராகணி மக�கீ%�தி 

          ேசாதி�5 சனிநா F<� 

காலமி� வாநா�க ள.தேயா க�களா� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன ; 
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          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (58) 

 

ந�ச�திர�தி' மரணேயாக�ந�ச�திர�தி' மரணேயாக�ந�ச�திர�தி' மரணேயாக�ந�ச�திர�தி' மரணேயாக�    

 

அ�ட.� ேக�ைட� மக.$ விசாக. 

          மவி�டமிைவ யாதி வார 

    மான8ர�டாதி கி%�திைக விசாகேமா 

          டைமமக5 ேசாம வார 

.�சைதய மாதிைர விசாக8 ராடமிைவ 

          ேயா�/ம� களவார நா 

    F�றேர வதிய+த �ரகP ல$,:தி 

          �ேராணிமா	 றைலகா%� திைக 

ெயா�சைதய ம%திைர ��திர� /�வார 

          .ேராகணி மக� ேக�ைடயா 

    ேமாணமா யி68ச மரணேயா க$ெவ�ளி 

          ��திர$ 8ர�டாதி 

கனசனியி லாயி6ய ம+த$ேர வதிசி�ைர 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (59) 

 

திதியி ல1தேயாக�திதியி ல1தேயாக�திதியி ல1தேயாக�திதியி ல1தேயாக�    

 

/�@'/ நவமி�5 ச�%�தசி� திதி�ட	 

          Q4னா லமி%த ேயாக� 

    ெகா�5ெசவாB நாயி< .த�றிதிேய காதசி 

          /ணமான ச34 �டேன 

த�$,க% தி�கF: �திைக �வாதசி 

          த$மின� லமி%த ேயாக: 

    தனி ,த	 திரேயாதசி தி�திைக� ம�டமி 

          தா	 Q4 லமி%த ேயாக� 

காிய சனி தசமிெயா� Q4ேய வ:தி4� 

          கனமான வமி%த ேயாக� 

    காசினியி 6:நா�க 4 தியமி%த ேயாகமா' 

          கழறினா% கணித Kேலா% 

காி.கைன ��க:த சாமிைய� மீ	றவா 
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          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக ,ைன Dசேன ம�ைக மகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (60) 

 

திதியி' த�தேயாக�திதியி' த�தேயாக�திதியி' த�தேயாக�திதியி' த�தேயாக�    

 

இரவியி� கீரா< தி�க� பதிெனா	றதா 

          மிைய:த ெச; வாB ப5சமி 

    யினிய ,த �'கிர� டா$ ெபா	ன வ�கா 

          றி�$ ,க%' ெக�� மாேம 

சரசமி� லா1சனி' ெகா	பதி; விதநா�க 

          ட�தேயா கமதா/ேம 

    சகல ப காாிய� கF5ெசBய லாகா� 

          தாாி�ர னா5 ெசனி'கி� 

,ரமதி	 மைன ேகால லாகா� தீைமக� 

           ெபா�:�ெமன ேமேலா%க�.	 

    ,க	றி�ட ேசாதிட! ப4யாக வ4ய�$ 

          ,க	றன	 ,விய தனிேல 

கரதல கபாலேன க�Wத	 P%�தி ேப 

          க�பக விராச ேம@� 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (61) 

 

தாி�தாி�தாி�தாி�திரேயாக�திரேயாக�திரேயாக�திரேயாக�    

 

அ�டெமா� நாயி<$ .�திரா ட:தி�க 

          ள�கா% க	சைதய. 

    ம வதி ,த	 வார மி�கசீாிட�/� 

          வாயி6ய  'கிர வார5 

சனிவார ம+த.� Q4வ� மாயின� 

          தாாி�ர ேயாக ெம	பா% 

    தன$,ைத� திட@ந	 ம�:�ண@ மாகா� 

          தானிய$ விைத'ெகா ணா� 

.னிேயா�ட லாகா� கட	 ெகாளி� றீரா� 

           .�தணிக� 8ண லாகா 

.த� வி�: தாகா� சைபQ4 லவமான 
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          .Eமி4ய னா.தி'கி� 

கனியி�' /லைகவல$ வ:தவ	 ற:ைதேய 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (62) 

 

மரணேயாக�மரணேயாக�மரணேயாக�மரணேயாக�    

 

அ�ட.: �திைக�$ P@�ர� கி%�திைக 

          யம%:�< மக$ ப5சமி 

    யதிச34 ேராகணி சி�திைர  வாதிேயா 

          டான� வாதசி�ேம 

ம�வ+த Pல.5 ச�தமி தனி� Q4	 

          மரணேயா க�களா/ - 

    மதிக�$ மாகா� ேசாபன5 ெசயி� விதைவ 

          மாவி�ைத ெசா6	 Pடனா: 

தனதானி ய�க�.த I�ணிேனாB வ<ைமயா� 

          தட$ ேபாகி Iட	 மரணமா: 

    த!பா� .	J Iைர�தப4 யா�மி1 

          சதக�தி I5 ெச!பி ேன	 

கனமான மி4ேயாட வ4யா%க ணடமா� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைக மகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (63) 

 

ந�ச�திர�தி�/� நாA�/� பைகந�ச�திர�தி�/� நாA�/� பைகந�ச�திர�தி�/� நாA�/� பைகந�ச�திர�தி�/� நாA�/� பைக    

 

ஆதிவா ர$பரணி ேசாமவா ர5சி�ைர 

          யாியெச; வா��திர 

    மவி�ட.$ ,:தி�� /�வார .�ேக�ைட 

        யதி ெவ�ளி 8ராட .5 

ேசாதிசனி ேயா4 ேர வதி�மா' Q44� 

          ேசாபன5 ெசயி� விதைவயா5 

    ெசா�I<தி ெகா�ளா� வழிேபாகி	 மரணமா: 

          �ைணயாகி 6ட�� றி�$ 

Kதன! பிரதி3ைட யாகா� ,�மைனக 



37 

 

          ேணா'கிேய ேகால லாகா 

ேநாயா� /ழ:ைத�5 ெசனி�தி4	மா�ெமன 

          Kேலா �ைர�த ப4ேய 

காதIட னி'கவிைத த	னிI .ைர�தன	 

        க�பக விராச ேம@� 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (64) 

 

கிழ9கி�நா�க; 1த8யனகிழ9கி�நா�க; 1த8யனகிழ9கி�நா�க; 1த8யனகிழ9கி�நா�க; 1த8யன    

 

ஓணமா திைர8ச சைதய. @�திர 

          .ேராகணி யவி�ட மிைவதா 

    ெமா	பா� ேமேனா'/ நா�மைனக ேடா!,விைத 

          2	றிட@ மி'க ந	றா$ 

ேவண.! 8ர.$ பரணிகா%� திைகமக$ 

          விசாகமா யி6ய Pல$ 

    விள�/மி; ெவா	ப�$ ைவயக: த	னிேல 

          ேவ%கிழ� கி� நா�களா 

PWமா	 றைலேக�ைட ேசாதிசி� திைரய�ட 

          ேமா�க+த மி� 8ச. 

    .யாிேர வதிெயா4; ெவா	ப� மர�ெகா4க 

          [	<த� /ாிய நாளா� 

காWத� காிய நி	 ன4ெய	< கா�பேனா 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (65) 

 

ப'8 1த8ய% விழி� பல�ப'8 1த8ய% விழி� பல�ப'8 1த8ய% விழி� பல�ப'8 1த8ய% விழி� பல�    

 

ஆதிவா ர:தனி	 ேமலான பைகவ�. 

          மான$தி சீவ னழிவா 

    ம�கார க	பைகவ% த	னினிட ரா$,த 

          னைனபிதா ம'க� ேச� 

நீதி/� வாரநா� காி,ரவி �றவிெனா� 

          நீணிதிெய லா$க�< - 

    நிக% ெவ�ளி சனி�ட� பிணி��� Uைடயா 
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          நிகழாவி ன.த ெம�ெணB 

பாதக மக�<ேகா மயேமாம ெநBெவ�ெணB 

          பாிகார மா'ெகா� 44� 

    ப�6ெய6 ேயா:திபா$ பரைணவிE ேதாட�க� 

          ப�றற வக	< வி�ேம 

காதிரா வணைனெயா� விரறனி ெனாி�தவா 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (66) 

 

வாB% எ�கி�ற நா�வாB% எ�கி�ற நா�வாB% எ�கி�ற நா�வாB% எ�கி�ற நா�    

 

சி�திைர' கீராற தா:�லா ெம�4னி� 

          ெசBகா%�தி ைக!ப� தினி� 

    சீரா4 பதிெனா	< சி�கமா <ய%மாசி 

          ேததியி� ப�தி ர�4� 

ைவ�தைவ காசியி� பாெனா	< நாளினி� 

          வா+� ெவEகி	ற தினமா$ 

    ைவயக: த	னிேல ,�மைன ெய�!பவ% 

           மகராச ராக வாHவா% 

ப�த4க� பதிெனா	< பனிர�ெடா ேடழ4க� 

          பா%�தகல$ ைவ'க 

    ந	றா$ பா�லகி 6;வா< ெசBதனல ெம	<யா	 

          பழெமாழி! ப4ெச!பி ேன	 

க�தேன .ன$Oர ப�திரைன D	றவா 

           க�பக விராச ேம@� 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (67) 

 

C�க��ைகயி� சா�திர� பா��த'C�க��ைகயி� சா�திர� பா��த'C�க��ைகயி� சா�திர� பா��த'C�க��ைகயி� சா�திர� பா��த'    

 

மைன ேகால ேவ/ழிக� ெக�6 நீ% வி��ேம	 

          மல%9வ வலமாகி 4� 

வாHவா மிட!,ற5  �றி4� பைகயதா$ 

          வ��,E காணி றீதா5 

சிைனயா/ சிைலகாணி லா'கமா5 ெச�கனிதி 
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          சீரரைண ந�� ப�6 

    ேதைர சில:தியா$ 81சியிைவ க�44� 

          ெச$ைமயா ம$மைனக டா: 

தன தாைம பா$,ேத F�$, ,68ரமிைவ 

          தா�காணி	 மைனக� பாழா5 

    ச�/கன ேயாகமா$ ேவ%க� காண!ெபா� 

          ட!பா� ேசத மா/� 

கன மைலக� ேகா�பவ%' கிைவ ந�ல ச/னமா� 

          க�பக விராச ேம@� 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (68) 

 

கிரக37�4 மவ�றினா�சி நிைல*�கிரக37�4 மவ�றினா�சி நிைல*�கிரக37�4 மவ�றினா�சி நிைல*�கிரக37�4 மவ�றினா�சி நிைல*�    

 

கதிரவ	 ,க%,:தி ய:த:த மாதல' 

          கன�திெலா� மாத$ வாHவ% 

    கைல நா ளிர�ேடகா	 மாதெமா	 றைர/ச	 

          காாிவ� ட$ ர�டைர 

ெயதி%/�@ ேமாரா� 4ரா/ேக ெதா	றைரயி 

          ேய�றகிர க1 � றதா மிைசகிரக 

    நிைலயா�சி ேக�கதிர வ	சி�க 

          ேமதி�க� கடக /ச�5 

சதி%வி�1 சிகேமட ,த	மி�ன க	னியா5 

          சரச/� தL  மீன5 

    சனிமகர /$ப.$ ,க% �லா மிடப.5 

          சா�றினாரா�சி நிைலேய 

கத6ச� பகவன� Qவிள� க	ன� GH 

           க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

           கயிைலய� கிாிவாசேன.  (69) 

 

ெகௗளி ெசா'ல'ெகௗளி ெசா'ல'ெகௗளி ெசா'ல'ெகௗளி ெசா'ல', , , , %�ம'%�ம'%�ம'%�ம', , , , ஆ2ைத காக� E#த8வ�றி� காFட ல�சண�ஆ2ைத காக� E#த8வ�றி� காFட ல�சண�ஆ2ைத காக� E#த8வ�றி� காFட ல�சண�ஆ2ைத காக� E#த8வ�றி� காFட ல�சண�    

 

/Eேமட ராசிபைட ெயா6களிட ப!பல	 

          /4ேயா�� மி�ன ேநாயா� 
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    /ல@கட க$ந	ைம சி�கம. த:தயி% 

          ெகா��தி�� க	னி ெவ�றி 

விE�லா: 9ேதாைல வ�$வி�1 சிக$ ெபானா$ 

          வி�:��� தLசி �'ேக 

    ேம	மகர ராசிேகா F��தீ தா�/$ப 

          மீன. மகிH1சி ந�/ 

ெமEவார மிர@பக� பனிர�� ேகாண.. 

          மிய$பி�� ெகௗளி �$ம 

    6ைசகாக மா:ைதக� கா-ட பலைம:� 

          மி;வித ெமன! ,கIவா% 

கழனியி� ெச:ெநெலா� க	ன�வள ேமா�கி�� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (70) 

 

மGஷகண 1த8ய 6�4மறிவ%மGஷகண 1த8ய 6�4மறிவ%மGஷகண 1த8ய 6�4மறிவ%மGஷகண 1த8ய 6�4மறிவ%    

 

அ பதி  வாதி�$ மா	றைல யிேரவதி� 

          ம�ட.: தி�ேவாண. 

    ம+த,ன% 8ச.$ 8சமீ ெதா	ப� 

          மைடவான ெதBவ கணமா$ 

ப பரணி ேராகணி .!8ர மதனிI$ 

          ப�,ைடய P@� திர$ 

    பக�தி� வாதிைரயி; ெவா	பதி Iதி�தவ%க� 

          பா�லகி	 மனித% கணமா$ 

விசாக.� கா%�திைக சைதயசி� திைரயிெனாட 

          வி�ட.� ேக�ைட Pல$ 

    விள$பாயி 6யமக மிவ�றினி Iதி�தவ 

          ாிரா�சத கண�க ளாவா% 

கசமைத �ாி��ம	 மதைன� ெமாி�தவா 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (71) 

 

/ளிக னிரா/கால�/ளிக னிரா/கால�/ளிக னிரா/கால�/ளிக னிரா/கால�    
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ப�தியி� ப�திர� டைரயி	 ேம� /ளிக	மதி 

          பதிென�ேட .'கா6	 ேம� 

    பைட/�தி பதிைன:� ,:திபதி ெனா	ேறகா� 

          பா%�திப� ேகழைரயி	 ேம� 

க�� ,க% P	ேற.' கா6	ேம� சனிதனி� 

          கதி�தய லய ந�வி�� 

    காாியி	 ,த�வனா� /ளிக	வ� ேவைளயி� 

          க�டறிக ரா/ கால: 

தி�வார ேமEேம ெசல8நீ .4வா1 

          ேச�யி ெரE�தி	 ெதாைக 

    திறமாக P	ேற.' காெலா� ெப�'கி4� 

          ெறாி�தி� மிரா/ கால$ 

க�வினி Iதி�திடா த��ெச�� கட@ேள 

          க�பக விராச ேம@� 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

           கயிைலய� கிாிவாசேன.  (72) 

 

ெச�ம ந�ச�திர வாரபலG� மாதபலG�ெச�ம ந�ச�திர வாரபலG� மாதபலG�ெச�ம ந�ச�திர வாரபலG� மாதபலG�ெச�ம ந�ச�திர வாரபலG� மாதபலG�    

 

இரவிவா ர�தி�வழி நைடயி:� ேபாசன 

          மிய$,ெச; வாBவசியமா 

    மினிைமத� ,த	வி�ைத /�வினி� ெபா	னா 

          யிய�ெவ�ளி ெச�வ .ளதா$ 

நரகசனி வியாதியா5 ெச	மந� ச�ரமதி 

          னா�களி! பலனீ:தி�$ 

    நவிIமவ ரவ%ெசனன ந�ச�ர .த	மாத 

          ந�W ந� ச�ர வைரயி� 

சாியாக ேவெய�ணி ேயழி� ெப�'கிய� 

          தைனெய�4 ேலகழி'க� 

    தாேனக� வணிலாப$ வழிேசற னிதித�5 

          சாாி	ப வவமான மா� 

க�தினா% மாதபல னி;வ�ண மாகேவ 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (73) 
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�% ந�ச�திர வார பல�க��% ந�ச�திர வார பல�க��% ந�ச�திர வார பல�க��% ந�ச�திர வார பல�க�    

 

உ�ராட .தலO ரா< ந�ச�திர. 

          .�த$ ெமன1 ெசா�Iவா � 

    ய�தி�வாதிைர ெதாட%:த ந� ச�திர 

          ேமாேரE ம�திபமதா 

ம�த.5 சி�திைர� மதிவாH@ /	<ம� 

          றா<ேம விதைவ யா'/ 

    ம�'கனி� சி வழி@ ேசாமவா ர�தினிI 

          ம�கார க	விதைவ யா$ 

,�திர%க F��,த	 /�வார ந	ைமயா$ 

          ,கெரனி� ெச�வ .ளதா$ 

ெபா�லாத சனிதனி� பிணிUைட ��ெடன! 

          ேபா�றின%க ேள�ற Kேலா% 

க�தியைல யா�	ைன நி�த: �தி'கவ�� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (74) 

 

"% வBதிர 1��க நா� ந�ச�திர�"% வBதிர 1��க நா� ந�ச�திர�"% வBதிர 1��க நா� ந�ச�திர�"% வBதிர 1��க நா� ந�ச�திர�    

 

P@�தி ர:தா� ம+தெமா� நா	கி	ேம� 

          ெமாழி8ச மி;விர�� 

    .ட	ேராணி யLட.5 ச�தமி �திைக�ட	 

          .ைனதசமி ப5சமி�ேம 

�வாதசி திாிதிைக திைரேயாத சிய�டமி 

           கமா ம�'கன	றா5 

    ெசா	மதி தன'/<க� ெச;வாயி �'கிட%க� 

           கெவ�றி ேபா$ ,:தியி� 

ேநா@வ�$ வாH@ேபா மரணமா /5சனி 

          Lவ�/�  'ர வார$ 

    ேநாயி�ைல தி�@�� வ+திர8 டண.�� 

          L�ண�$ ெப�ைம ��டா� 

கா@லகி� யாவ%'/ மிைவந�ல நா�களா� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 



43 

 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (75) 

 

பயண� ேபா/நா� ேபாகாதநா�பயண� ேபா/நா� ேபாகாதநா�பயண� ேபா/நா� ேபாகாதநா�பயண� ேபா/நா� ேபாகாதநா�    

 

அ�கார க	னி:தாி சனிதி�க� ெத�/ேம 

          லதி	 ேம�/ ,:தி/�வா 

    மாதிவா ர$ ெவ�ளி வடதிைச1 ெச	றவ%' 

          காகாத காாிய.மா: 

த�கியி� பாிதிெயா� ெவ�ளியி� கீH�திைச� 

          தாேனகி லதிக பைகயா5 

    சனிமதி� ேம�றிைச1 ெச	றி4� காாிய: 

          தானக	 ேறா4 வி�ேம 

ம�களவா ர$மதி� ெத_ண� திைசேயகி	 

          மரணமா$ ேபான வ%'/ 

    வார/� ,:தியி� வடதி'/ ேநா'கி4	 

          ம<ப4 தி�$பி டா%க� 

க�/I$ பகIெம	 ப�கினி 6�:த�� ெசB 

          க�பக விராச ேம@� 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (76) 

 

காக &'காக &'காக &'காக &'    

 

அ�/தய ந	ைமயாB வி�:� ெபா�ண34யா 

          மEைகயா	 மட:ைத வ�வ 

ளதிவ�ண: தீP�ட� .கி� ெபாEதி Iதிர5சா 

          மா/மி� காக சா+திர: 

த�கிட மி�:�வல மாகேவ ெச	றி4� 

          ச�வகா ாிய. மா/: 

    தைரயினீ% ,�றிI மகென�பா	 மர�திI: 

          தா	Qவ	 மி'க ந	றா: 

ேதா�கியி� கனிபலா' ெக�வி P' கிைன ந'க� 

          ேசாறிைரக� ெகௗவி வ�த 

    ெறாட%வழியி	 .	ேனாட� வாBெம�ல ன	ற 

          ெதா�Iலகி� யாவ�'/� 

க�ைகயா5 ச�/நதி ெப�/வள நாெட�� 
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          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

           கயிைலய� கிாிவாசேன.  (77) 

 

ெச5ெச'ெல��பி� பல�ெச5ெச'ெல��பி� பல�ெச5ெச'ெல��பி� பல�ெச5ெச'ெல��பி� பல�    

 

எ$நி�தி வ�ணதிைச ெச5ெச� ெலE$பினா 

          63ட பா' கிய�க F�டா 

    மி:திரதிைச வா�திைச Dசனழ ல	றிைச 

          ெயE$பினா� றீ�/ வ�ேம 

யம%சி � ெதா�4ல4 மரணமா: 9�4யி 

          ல$மைன' கிைற மரணமா 

    மானப5 சைணயின4 க�46	 கீEறி 

          ன:தமைன யாF மரண$ 

விமாிைசய தாநில� தி�ெச� ெலE$பி4	 

          O�ட� கI மா�ேம 

    விபர.டனி:KI .	J Iைர!ப4 

          விள$பி�$ ,விய தனிேல 

கமகெமன வாசமி/ ,3பவன ேமெப�/ 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (78) 

 

ேத9கா)3 ச/ன�ேத9கா)3 ச/ன�ேத9கா)3 ச/ன�ேத9கா)3 ச/ன�    

 

அ4ய� ப���.4 சி<கிவ� டமதாகி 

          லா'க.' QறாBவி4 

    னதிகச: ேதாஷமா ைம:திர� டா�ைடயி 

          லளவிலா1 ெச�வ .ளதா$ 

ெந4னர$ பி�ேகாண மாகிேலா �	,< 

          நிதானமா$ வாH@தா� 

    நிைறேயா டக	<தா	 .�ைடேபா லாகி4 

          னீலர� தின5 ேச�மா$ 

வ4@ ' ெக�டாகி லாிசிவ� தியானமா$ 

        வ�டமா �ைடயி ன	றா$ 

    மஹாகண பதியி	 .	 ேற�கா �ைட'ைகயி	 
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          மகிH பா  பச/னமா� 

கடIலகி� யாவ� .ண%:திட1 ெச!பிேன	 

          க�பக விராச ேம@� 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (79) 

 

இடமாகேவ;�வனஇடமாகேவ;�வனஇடமாகேவ;�வனஇடமாகேவ;�வன    

 

கைலமா�$ வானர� க�ட�� கீாி�� 

          காடா	 க�� Qைக�� 

    கர4 நாB ப	றிP5 Gறா:ைத யாைம�� 

          காைடெயா� 8ைன சி��$ 

வைல .ய I�$பிைவக� வலமி�: திடமாகி	 

          மாெவ�றி த� ச/னமா$ 

    வழி!பயண மா/ைமயி ேலா% �$ம லாைண தைல 

          வாச� ப4யி4�த� 

கலறிேய யி�மI$ ேபாகாேத ெய	றிடI 

          மா�கவ	 ெறாைட யி��த 

    லவ1ெசாIப சாி�த6ைவ யா@ந	 ற�லெவ; 

          வIவI .4:திடா� 

க6�க: த	னி6� ைகக�ட சா+திர� 

          க�பக விராச ேம@� 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (80) 

 

எதி�வாி' நல12 தீ%மாவனஎதி�வாி' நல12 தீ%மாவனஎதி�வாி' நல12 தீ%மாவனஎதி�வாி' நல12 தீ%மாவன    

 

நிைறெகா�ட நீ%'/ட$ பா�/ட ெம�'Qைட 

          நீ�ம� கி6 யரச%பா% 

    நிகH�தி�� க%!ப.< மாத%ேவ ைசய% சிறா% 

          நீ�வைளக Fபய மைறேயா% 

கைறபலா' கனிய	ன மிைவெயலா .	வாி� 

          காாிய� ைகQ4�� 

    கன/�ைட ெமா�ைட�: தவசித� டா�ட	 

          கா�.ைல நாசி யி6� 

மைறயாள ெனா�வனவ பா�டநா வித	 ேகா4 
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          வ+�ர$விாி தைலய:தக	 

    வாணிய	 விற/ச: நியாசிய' கினிெயதி% 

          வ:தி4� றீெத	ப%கா� 

கைறக�ட ேனெதா�ட% ெத�டனி� பாதேன 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைக மகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (81) 

 

உயி�வி� நாளி�ேறாஷ�உயி�வி� நாளி�ேறாஷ�உயி�வி� நாளி�ேறாஷ�உயி�வி� நாளி�ேறாஷ�    

 

உ�திர� டாதி8 ர�டாதி ேரவதி 

          �ேராகணியவி�ட சைதய 

    ெமா�வ�ட ேதாட:தா ��றப5 சமியிேல 

          ேயாரா< மாத ேதாட5 

சி�திைர ,ன%8ச .�திர� கி%�திைக 

          ெசBயமா	 றைலவிசாக5 

    சி�தித� .�ராட மி;ேவE ேமP	< 

          தி�க� வைர �:ேதாஷ மா$ 

ந��P ல�ேக�ைட யா/மி� நா�கF 

          நா�ப� தின: ேதாஷமா$ 

    நலமாக ேம�க�ட ந�ச�தி ர:தவிர 

          ந	றதா ம�ற நா�க� 

க�தேன �லகிIயி% ெச�த நா� ேடாஷமி� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைக மகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (82) 

 

ஆ�மா� ெகா�ளாத நா�ஆ�மா� ெகா�ளாத நா�ஆ�மா� ெகா�ளாத நா�ஆ�மா� ெகா�ளாத நா�    

 

சி�திைர மக�திேனா��ர8 ச�திI5 

          ேச%:தேரா கணி த	னிI5 

    ெச!பவி� ட�திI .�திரா ட�திI: 

          திகE�தி ர�டாதிேயா 

ெடா�தவி; ெவ��ந� ச�திர: த	னிேல 

          �ல/ேளா ெரவ%க F:தா 

    .ய%,ரவி மாடா� கானைட ய4ைமெயா 
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          ெடா�ைட.த 6ைவக ெள�லா 

ெம�தைனெகா� கி�$வ�ட ெமா	றிேல மா� ேப	 

          றிய$பினா% ேசாதி ட�தி 

    6தமாக யாவ%கF ந�றின: த	னி6ைவ 

          ெயBதி4	 மி'க ந	றா� 

க��.த 6யெகா4ய பி�திைன யக�றிய�� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (83) 

 

Iாிய கைலIாிய கைலIாிய கைலIாிய கைல    

 

பா%'கிIப ேதச.$ வி�ைத�5 ேசைவ�$ 

          பைடேயா�� கள@ G�$ 

    பசாேசா�4 ப�ெகாள� வழ'/பைக தீ%�தI$ 

          பாிகாி� ேத-%தI$ 

வா%�ைதெயா ெடE�ெதEத� கீத�க� பா�த	 

          ம�:��ண� ,னலா�த� 

    ம:திர5 ெசபி�தி�த� விடமைத யறி:�த	 

          மணிம:தி ர�கFடேன 

9%�த� ெகா� பிணி.த� ற$பனந� ேயாகமா5 

          Gாிய கைல' /ாிைமேய 

    �$பி.கைன! ெப�ற வ$பிைக தன'/.	 

           வாமி�ைர ெசBத விைவயா� 

கா%'ேகாட விட.�ட க�டெவைன ர�சி'/� 

          க�பக விராச ேம@� 

க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (84) 

 

ச2திர கைலச2திர கைலச2திர கைலச2திர கைல    

 

கிைள'/மைன யாைடயா பரண�க� 8ணI� 

          ேகணிேதா� 4ட ல4ைம�� 

    கீHசல: தா	காண	 ம	னெரதி% சா:தி�� 

          கீ%�தி!பிர தி3ைட  ர. 

.ைள'/ ந� விைதநா�ட I�ைமவசன5ெசால	 
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          .ய� தாி� திர%'/த@த	 

    ெமாழிக�வி க�/த� தன$,ைத� தி�த6ைவ 

          .�<மதி கைலயிலாேம 

விழி'கன6 னாலந� க	றைன ெயாி��ேளா	 

          விள$,சா� திரK6 தா$ 

    விபரமா �ல/ேளா ாியாவ� மற:திட 

          விாி��ைர� தனெனளிய �' 

களி'கவ< ப��P வ%'/ெமB! பத.த@ 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

           கயிைலய� கிாிவாசேன.  (85) 

 

உபய கைலக�உபய கைலக�உபய கைலக�உபய கைலக�    

 

ஆதியா யி�'கி	ற உபயகைல சமனதா 

          யைட@ட னட!ப தாகி 

    ல!ெபாE� ெதா�4� நிைன�தி��காாிய 

          மாகா ததினி1சய$ 

நீதியாB மனதினி னிைன�தா	.4 யா�தா	 

          நிைனயா� வ:ெதB தி�$ 

    நிைலயாத தவம� நிைல�தி� மி'கைலயி 

          ேனாைமயிஃ தா/ ெமனேவ 

வாதXர%'காக நாிபாிய தா'/ெம$ 

          மாேதவ% மன மகிH:� 

    ம�Wலகி 6யாவ�: தி�ணமி� ெவ	<ண% 

          வைகவைகய தா@ைர�த 

காதிெய< சரK6	 மா%'கமி� வா/ேம 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைக மகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (86) 

 

ப%மினி!ெப; /ண�ப%மினி!ெப; /ண�ப%மினி!ெப; /ண�ப%மினி!ெப; /ண�    

 

ெச�பக நிற�தினா� Qவிள� ெகா�ைகயா� 

          ெசBயமல% வாச .ைடயா� 

    ெசBம�ர வா'கினா� ெபாB�ைர ெசாலாதவ� 
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          ெச:தி� தன'/ நிகரா 

ண	பாக ேவயமர% ெபாிேயா% தைம!பணிவ 

          ணைடய	ன மி	ெசா Iைடயா 

ணவி6ைட சி<�தி�$ ெவ��கி I�!பண� 

          ல�/றா மைர ேநாினா� 

வ�ைமெப<  ரதநீ% ேகாகனக வாசமா 

          மானைனய கா�சி �ைடயா� 

    மா�ாிய கனி��ப ெள�8வினாசியா� 

          மா6ரவி சாயா .ன� 

கணெம�� க�படா� ப�மினி! ப�பிதா� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைக மகி$ ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (87) 

 

சி�திளி!ெப; /ண�சி�திளி!ெப; /ண�சி�திளி!ெப; /ண�சி�திளி!ெப; /ண�    

 

சி�தினி! ெப�ணைட பி4யாைன ேபா�பவ� 

          சிவ:�ட	 மி/:த வழ/: 

    திாிவல$ ,ாிகE� தின�வ5சி ேபா�பவ� 

          ெசBயவி� தன$ ப ைமயா� 

 �தவ	 ன��கி6 61ைசய� ெகா�Fவா� 

           ரதநீ% ம�வாசமா: 

    �4யான வா%�ைத ,ைட பர@தன .ைடயளிதH 

          �கி%ெகாைவ' கனிேபா	றவ� 

ேம�தமய லாகேவ யி�ேபா� ேமா%சா$ 

          ேமவியைண வா�,�டைன 

    மிகவ�ப மாகேவ ��ப�ச� கீத�தி	 

          மீ�ந� பிாிய .ைடய� 

க�தேன சி�தினி! ெப�களி� த	ைமய%க� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (88) 

 

ச9ச9ச9ச9கினி!ெப; /ண�கினி!ெப; /ண�கினி!ெப; /ண�கினி!ெப; /ண�    

 

ச�கினி! ெப�ணி�ட� சி<கா� ெப�கா� 
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          சம��வ தாயி�'/5 

    சா�றி�� கEைதைய! ேபா�Q@ வ�P	< 

          சாம$ விடா� ,ண%வா� 

அ�/ேகா� ெபாB�ைர ெபா�:தியி� நாவினா 

          ள4�த� நீள .ைடயா 

    ள�/� க<!பதா ந�விர�க ணீ�டவ 

          ளேகாரேகா பா'கினி �ளா� 

த�கிய சிவ:தமல ராைடேம ல	பினா� 

        ச6!ெபா� களி!, .ைடயா� 

தன/$ப மைனயவ� வ5சக மன�தின� 

        சாீரெவ$ ைமயிைன �ைடய� 

க�/லகி� ச�கினி! ெப�/ணமி ெத	ப%கா� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (89) 

 

அ�தினி!ெப; /ண�அ�தினி!ெப; /ண�அ�தினி!ெப; /ண�அ�தினி!ெப; /ண�    

 

அ�தினி! ெப�ணி�ட Iயரமா ெம:நாF 

          ம4�தறிேய நட!ப 

    ளவ	மி'க 9லமா மரைண�ட� ேபா�/றி 

          யக	<மணி யா%:தி�'/� 

க�றாைழ நா<ட6 னா�வாி னி1ைசயா� 

          கன.ைல  ைர'கா யனா� 

    க�9� ெபாசி!ப�/< கியகE� தினெளாE/ 

          காமநீ% நா�ற .ைடய� 

ச�தமி4 ேயாைசேபா� ேப வா� பாதவிர 

          றானீ� 4�!ப த	றி1 

    சா�றி� மிரா!பக	 .Eவ�$ ,�டைன� 

          தEவிெவ/ ேகா34 ெசBவ� 

க�தேன ய�தினி! ெப�/ணமி; வ�ணமா� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (90) 

 

BBBB____ாீகA�/ இ2திாியநிைலாீகA�/ இ2திாியநிைலாீகA�/ இ2திாியநிைலாீகA�/ இ2திாியநிைல    
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ெப�விர� ெப��கா�க� கரடணி .ழ:தா� 

          ெப��/Bய .:தி மா%,$ 

    ெப<�ெகா�ைக ைகPல க�ட� கேபால$வாB 

          ேபைதக� ெண�றி�1சி 

ம�@மீ ைவ:�தா ன�தினி 6ட!,ற$ 

          வள%பிைற த	னி லா/$ 

    வல!,ற$ ேதBபிைற த	னிேல சா%வதா$ 

          வல�பா த$வைரயிI 

ம�F.! ப�தான .$ேபாக நிைல நி�/ 

          ம.தி�' ேகழாமிட 

    மதிவிட மி�'/மா ம	<ேபா க�ெதாழி 

          லWவள@ மாகா ெதன' 

க�தினா% மதன K லதனிேல ெகா'ேகாக% 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

        கயிைலய� கிாிவாசேன.  (91) 

 

ேபாகி�/ நா�ேபாகி�/ நா�ேபாகி�/ நா�ேபாகி�/ நா�    

 

அாிைவய%க� 8!,நா ள	<.த \ெர�ட 

          தான நா� வைர த	னிI 

    மைடவாக ேவக�� தாி'/நா ளதினா	கி 

          லா5சி ' க�வி வானா$ 

ெப�/நா ைள:தினி� ேசாரனா மாறினி� 

          ெப�:தவசி ேயழா: தின$ 

    பிரபல தயாபர ென�டதனி	 மி4யனா$ 

          U�தன வாெனா	 பதி 

லாியப� தா:தின� காமியா$ பதிெனா	றி 

          லதி��ட னீரா றினி 

ல�ைமமி/ ப�4த	 பதி	P	றி ேனாயிேனா 

          னம�பதினா	கி \ன	 

க�ேத:த� பதிைன:தி \ெர�4� ேயாகியா� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன. (92) 
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Jவர�தி�/ாிய நா�Jவர�தி�/ாிய நா�Jவர�தி�/ாிய நா�Jவர�தி�/ாிய நா�    

 

ேச�.� திரநா	/$ 8ச,ன% 8ச.: 

          திகE.� ராடநா	/5 

ெசBயமா	 றைல��தி ர�டாதி P	<மா: 

          திதிதசமி ந	ற தா/$ 

மாாிவ� �திைகதி� திைகயிெனா� ப5சமி 

          வள%கி	ற ச�தமி�ேம 

    வ/'/:�ர ேயாதசி �வாதசி மதி,த	 

          மயி%கழி� தி�த ன	றா$ 

பா�லகி� ைவகாசி யாணியா வணிகா%�தி 

          ைகைதப� /னித	 னிேல 

    ப�,த� _வரம� ெசB�ெகாள ேவய3ட 

          பா'ய�க� ேம	ேம I<� 

கா�ல@ ேசாைலெயா� சிகரெந� மைலக� GH 

        க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

        கயிைலய� கிாிவாசேன.  (93) 

 

Jவர�தி�காகாத நா�Jவர�தி�காகாத நா�Jவர�தி�காகாத நா�Jவர�தி�காகாத நா�    

 

ஆ4மா% கழிமாசி க	னிமா த:தனி 

          லா5ெச�வ ம�நீ�கி� 

    ம�'க�யி ரழிவா/ மைனவிெபா�� ேசதமா 

          மான/� மானேசத$ 

நா4வ�  'ரவா ர��ட� பலOன 

          நவி� சனி' ெகைவ� நாச 

    நவமிதன ந3டமா5 ச�%�திதாB' காகா� 

          ந�ச34 பி�% சாபமா5 

சா4வ� ச�%�தசியி� ேசாதர%' காகா� 

          த	மைனவி ேபாம3டமி 

    சா�<ெச; வாB நாயி ெற�மதி� ேதாடமா5 

          சனி/�வி �'கிட% தா� 

கா�மைல யா@மகி� GEமிட ெமனO< 

          க�பக விராச ேம@� 
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    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (94) 

 

ெக�ேபா�ட நா�க�ெக�ேபா�ட நா�க�ெக�ேபா�ட நா�க�ெக�ேபா�ட நா�க�    

 

மா%கழி� தி�களி ெலா	பதா: ேததி ேம	 

          மாமைழ' ெக�ேபா�ட மா$ 

    வள%சி�ைர ைவகாசி நாலைர நா�களா 

          ம	�தL பதி	P	றைர 

யாாிர� ெடா	றைர� ேததிநாF'/ேம 

          லானி'/ நாெளா	றைர 

    யா4' கிர�ேடகா லாவணி ,ர�டாசி 

          ைய!பசி கா%�தி ைக'/$ 

பா% நா ளிர�ேடகா	 மா%கழி� தி�களி� 

          ப�<நா ள�@ .'கா� 

    ப�ச.ட னி;வித� ெக�ேபா�ட ேமா44� 

          ப5சம� நீ�கி �லகி� 

கா%மைழ ெசாாி:� ந� சீ%வள மில�கி�� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன:  (95) 

 

அ7வ ல�சண�அ7வ ல�சண�அ7வ ல�சண�அ7வ ல�சண�    

 

Oதிெகா�பாி சிரமதி	 ம�தக1  ழிர�� 

          ேம	ம@ன  ழி .	றதா$ 

    விள$,5 ெசE�/ள$ பி� ழிக ணா	கதா$ 

          Oறிய கE�ேதா%  ழி 

சதிெகாணாி காக$ ப�:தலைக சைவேயாாி 

          சா�றி�� ேகழ6ைவக 

    ட�/ர�க ளி	றிந� ேவழம� கல5ச�/ 

          தனிவா�ய ெமன .ழ�க 

மதி'கி	ற நாதமணி ேயா%பத: 9'கிெயா6 

          மாத�க ெமன வாயி�$ 

    வள%ெச�வ மி/மம%' கள5ெச	< ெபா�தி�$ 

          வ:தி�$ ெவ�றி �டைன� 
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கதி ெகா�ட �ரக/ண மீெதன விள$பி�� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (96) 

 

அ7வ�தி�/ ஆகாத 7ழிக�அ7வ�தி�/ ஆகாத 7ழிக�அ7வ�தி�/ ஆகாத 7ழிக�அ7வ�தி�/ ஆகாத 7ழிக�    

 

ச:�ர  ழி யகிலா�ட வ%�த.: த�ைடய4 

          தா�ட� ப'க1  ழி 

    சா�<க� வக1 ழி' காவ�த  ழி�ட	 

          சதிாிலா வைளய  ழி�$ 

வி:ைதய திலா�தா� ெகா4ய ழி ேகதாாி 

          O<ம4 ேச%:த  ழி�$ 

    விகடேக சா!ப�த� க1 நிைல ப�டைட 

          ெவ�ளிவிழி ெகா�ளி! பத5 

சி:தைன ெப�கி�: திாிக�4 னி'/�4 

          ெசயமிலா வில�கி	 ழி 

    ேசரேவ  டைல.க ந5சபா த��ட	 

          ெச!,மி1  ழிக ெள�லா� 

க:�க மத�/மிக வாகாத  ழிெய	ப% 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (97) 

 

சா��திாிக ல�சண�சா��திாிக ல�சண�சா��திாிக ல�சண�சா��திாிக ல�சண�    

 

தாமைர ெயன'க�ண னாகிறன .ைடயனா: 

          த�ம�' க�ண ெனனிேலா 

    சகலசன தி�@�� கழனி'க Wைடயவ	 

          றாரணியி� ராமனாவ	 

8ம�@ விழியினா	 ெபா�:�ைர! ,லவனா$ 

          ெபா�க�ைக யரைண ச�/ 

ெபா�ெகா4க� /�டல5 ச.�திர5 சாமர$ 

          8�கர மி�'கி லரச 

னாமைரக ணாIேம மகரமி� பிடாிதனி 

          லாறா யைம:த தானா 
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ல�நிதி� தைலவனா .�கினி 6�:தி4 

          லதிெச�வ$ வய� Kறா� 

கா.<சா .�திாிக ல�சணமி ெத	ப%கா� 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன. (98) 

 

இ%#ம%இ%#ம%இ%#ம%இ%#ம%    

 

ேதாFைக ந�விர6 னள@K 6ர�4��1 

          ெசா�பாத ெப�விர	 .த� 

    ெறாட%ெந�றி நாசிவாB நி	றி4� கயி<தா	 

          ெதாைலயாத ெச�வ .ளதா 

மாF'/ ெந�றிவைர ைய:தாகி J<நா	 

          காகிெல� பானா/ேம 

    யம�P	 ற<பதா மிர�ட�/ நா�பதா 

          மதனிெலா	 ற�கி�பதா: 

தாெளா� காி/ர� பாி.ழ' க�க� ேபா� 

          றவ	சி< .ழ'கமாயி	 

    றரணியி� ெச�வனா$ ப�மினி! பிாியனா5 

          சா+திர .ைர�த வாேற 

காளக� ட�தேன யால4வி லாசேன 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (99) 

 

இ2&' பா>ய காலஇ2&' பா>ய காலஇ2&' பா>ய காலஇ2&' பா>ய கால����    

 

ஆதிக6 நாலாயிர��� ெதாளாயிர� 

          தா/.! பானிர�4 

    லாயிர� ெதEK�ைற$ப�� P	<வ� 

          ட5சகா!த$ வி/%தியா 

நீதிேச ரா��ேம ட�தி�க� /�வார 

          ேந%:த பனி ர�டா:தின 

    நிைறக	னி திதிைய:தி ேனாடமி%த ேயாகமிைவ 

          நீ4ேர வதி நாளினி� 
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சாதியி� Oரைச வ	வி வ 6�க	ப% 

          த�சித$ பரவாண	 யா	 

    சதகெம� மி!ப�வ னி	ன4' க	, ெகா� 

          சா�றின �வ: தாFவாB 

காதIட ன4ய%ெதாE கைறமிட� ற�ணேல 

          க�பக விராச ேம@� 

    க�ைக,ைன Dசேன ம�ைகமகிH ேநசேன 

          கயிைலய� கிாிவாசேன.  (100) 

 

வாழிவாழிவாழிவாழி    

 

சீ%வாழி நா	மைறயி ேனா% வாழி வி�ணிIைற 

          ேதவ%.நி ேவா%க� வாழி 

    ெச:தா மைர�தவி  வ:�ளா� வாழியி� 

          ேதசம	 னவ%க� வாழி 

பா%வாழி கைலம�ைக வாழி ெச: தமிHவ�ல 

          பாவாண% வாழி நித.$ 

    பர@ெச� கதி%வாழி மதிவாழி �திவாழி 

        ப�தி,ாி ெதா�ட% வாழி 

கா%வாழி ைய�கர	 றா�வாழி .�கேவ� 

          கழ�வாழி நாரண ென�� 

க�.கி னிற'கட@� வாழிெயவ �$பர@ 

          கயிைலய� கிாிநாதெர	 

ேபா%வாழி த%மவ%� தனிய$ைம வாழியா 

          �ைர�தவி1 சதக$ வாழி 

    �வ!,ட	 க�<ேளா% ேக��ேளா% வாழியவ 

          �றவி	�$ வாழி தாேன,  (101) 

 

கயிலாசநாத� சதக� 1�றி�4கயிலாசநாத� சதக� 1�றி�4கயிலாசநாத� சதக� 1�றி�4கயிலாசநாத� சதக� 1�றி�4....    

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

 


