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.த� பதி!, 1940, இர�டா$ பதி!, 1948 

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

 

கா$%கா$%கா$%கா$%    

ேநாிைச ெவ�பா 

அைவயா$ பிைகசதக ம	பா �ைர'க 

உபய சரண .த01 - சைப ந�0� 

ஆ�கி	ற ைவய	.த ல	பாக! ெப�ெற��த 

ேகா�ள [*] மாத�க� 3றி��. 

--- 

[*] மாத�க$ -யாைன; இ�ேக யாைன .க�திைன�ைடய விநாயைர' 3றி�த�. 

 

&�&�&�&�    

ப	னி�சீ%'கழிெந6ல6 யாசிாிய வி��த$ 

 

பாதா$ ,ய�தி� சி7சத�ைக! பணி�1 

        சில$,� கி�கிணி�$ 

    பட%பா டக.8 த�ைட�ட	 பணி�� 

        ெகா9 8 தைழ�த�:$ 

;தா$ பர.8 �வளிைட�$ பிாியா 

        தைரஞா� மாைலக:$ 

    ெப�38 தரள நவமணி�$ ,ைண�� 

        3ய. மி�,ய.$ 

ேபாதா ர.த வசனெமாழி ,க9 
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        நைக�� கய�விழி�$ 

    ,�ட ாீக� தி�=த9$ ெபா	ேபா� 

        சைட� மதி.க.$ 

வாதா 6யேபாி 	பரச வதன' 

        ெகா6ேய �ைனய��ேத	 

    மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (1) 

 

அ1  .க�தி நல.க�தி யா7 

        .க�தி ச�%.க�தி 

    யைலயி� 7யி9 மா	.க�தி ய�ைண 

        .க�தி பர$பர�தி 

ப1சா ?ர�தி பாி,ர�தி பாசா� 

        3ச�தி ந�வன�தி 

    ப�மா சன�தி சிவ,ர�தி பார� 

        தன�தி திாி3ண�தி 

க1  .க�தி க�பக�தி க�ணா 

        கர�தி தவ3ண�தி 

    கயிலா சன�தி நவ3ண�தி கா8த	 

        மல%ேபா� ச�%'கர�தி 

[*]ம1  நில�தி பர$பர�தி ம�ர@ 

        சிவ�தி ம�கள�தி 

    மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (2) 

--- 

[*] ம1  - அழ3 

 

உ@சி' கிளிேய ய��கிளிேய �ண%0' 

        3ண%வா �யி%'3யிரா 

    �தி�த கிளிேய பரெவளியி ெலாளிவா	 

        பழ�ைத �	னிவ�$ 

ந�ெசா� கிளிேய கத$பவன நகாி� 

        வாA$ பைர'கிளிேய 

    ஞான' கிளிேய மைறவன�தி னடன' 

        கிளிேய சிவ'கிளிேய 
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ப@ைச' கிளிேய ய	ப% [$] ததிபட�$ 

        வாவி ேயாைடயினி� 

    பர0� கிளிேய நிதி'கிளிேய பவழ' 

        கிளிேய பதி'கிளிேய 

வ@ர' கிளிேய நவ;ட வாச� 

        கிளிேய ய�ளைம�$ 

    மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.         (3) 

--- 

[$] ததி - த��வ$ 

 

ப�� மைறயி	 .6வி��ேள பA�த 

        பழேம ய��பழேம 

    [*]பாிபா க��! ப�த% ெந1சி� பட%8த 

        பழேம நவ.6ேய 

எ	7� கனி8த தி�!பழேம யிைமேயா% 

        ேத6� ேத6�ேம 

    ெச�டா! பழேம காசினியி ெலவ%தா8 

        தைனேய �ண%8ேதா%க� 

க�� ,சி'3$ பதி!பழேம க�ைண! 

        பழேம சிவ!பழேம 

    கயிலாய�தி லர	.6ேம� கனி8த 

        பழேம கதி!பழேம 

ம	7� மண'3 ம6யவ%'3 மாேயா 

        கிய%'3 .தவி நி�3$ 

    மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய .          (4) 

--- 

[*] பாிபாக$ - ஏ�ற ப'3வ$ 

 

ேதேன பாேல ச�'கைரேய ெதவி�டா 

        �சிேய க�க�ேட 

    சீனி �ட	 .! பழ@சா�றி� சிற8த 

        ரசேம ெச$ெபா	மைல 
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மாேன மடேல மட'ெகா6ேய வள%8த 

        வனேம தி�வதன 

    மயிேல 3யிேல ய	பெரலா$ வாாி@ 

        ெசாாி� ம�நிதிேய 

ஊேன ெய	ற �யி%'3யிேர 0�:$ 

        ,ற$ேப �7ெமாழிேய 

    ெயாளிேச% கனக' க�பகேம �தி�த 

         டேர தி�!பரேம 

வாேன வானி	 வளி'கனேல வனேம 

        Eேவ வைரமகேள 

    மயிலா,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (5) 

 

ப1சா பரணி நவE%ணி பரணா 

        பரணி தவசரணி 

பரேம+ வாிேய F+வாிேய ப1சா 

        ?ர�தி ப�கய�தி 

எ�சா Gட$பி� ெறா�ணீ�றா றிைச8த 

        த�வா திக.கேம 

யிைறேயா னிட�தி னடனமி� மிைமேயா%' 

        கரேச ேயகெவளி' 

க1சா சன�தி னிைலயாேள க�ணா 

        லய�� :ைறபவேள 

க	ன� சிைல� ம$E0� கர�தி� 

        சிற8த பைர�தி�ேவ 

வ1சா 3ல8தீ% தி�வ6ய% மன�� 

        :ைற�� '�ைப'கடேல 

மயிலா,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (6) 

 

எ�3 நிைற8த வ��மணிேய ேயக 

        மணிேய ெயாளி%மணிேய 

யிைறேயா னிட�தி னடனமி� மிைமய 

        மணிேய நவமணிேய 

க�3� பக9� க�டெவளி' கைலநா	 

        3ைடய தி�மணிேய 
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க�ணி	 மணிேய ெபா	மணிேய கமலா 

        சன�தி� வள%மணிேய 

த�3 ம6யா ாிதயமதி� றைழ�த 

        மணிேய நவமணிேய 

தரணி' ெகாளிவா யிர0பக� தாேன 

        வள%8த தவமணிேய 

ம�3� க��ைத நிைல நி7�தி வதன 

        ெவளியி� பட%மணிேய$ 

மயிலா ,ாியி� வள%ச	 வா>ேவா$ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (7) 

 

அழிய@ ச	ன வைல.A� மைல� 

        மன�ைத நிைல நி7�தி 

யாதா ராதி ய6ந�0 ள�ணா 

        சல�தி	 ேவாி��ேள 

 ழிைய� திற8� வா0வதா�  டேர 

        சகE ரக�தா98 

ேதா	7� 3$ப காதி�ட	 ேசாதி 

        பட� ஞானெவளி 

விழி�8 திற'3 மதி'3ழ$, மி38� 

         ர'3 நவ'கிரக 

ெவளியா ேமேல ெவளிபட%8� வி$மி� 

        தைனேய யா�ட��வாH 

வழிைய! ெபா�த நாய6ேய	 மன�தா 

        மைர� ணீவ�வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (8) 

 

க�ணா ர.ேத �ைனெயன� [*]க�டா	 

        களி'க ெமாழி3ளற' 

கதி�த 0யி� .ட�,ளக� காG$ 

        ப�வ$ ெப7ேவேனா 

வி�ணா ர.ேத சிவ,ர�தி� விைள8த 

        கனிேய ேத	கடேல 

Iசி! பட%8த கமலமதி� I�ேற 

        யி�'3$ விழி@ டேர 
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ெப�ணான�ேவ யா� வ6ேவ ேபG 

        மJேய பிற�ெகாJேய 

ேபைத நாேய னிதயமதி� பிாியா 

        தி�'38 தவ'ெகாA8ேத 

ம�ணா 6யவ னிட!பாக$ வள�� 

        ெகா6ேய மடமயிேல 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (9) 

--- 

[*] க�டா	 - க�தா	. 

 

தீரா மய'கி! பிணி ேநாைய� தீ%'3 

        ம�8ேத ய�ம�8ேத 

ேதவா திக: மறியாத Kகி�L 

        ணாதி [$]ேசாதாிேய 

ஆரா தி!பா% Eசி!பா ரைம8�	 

        னாம மைத நிைன!ேபா 

ர��ேதா ாி	ப  க..ைன யைட� 

        ெமனேவ மைறவிள$ப 

ேதேர யி�8� களி!பவேள நி�யா 

        ன8த  க!ெபா�ேள 

ெநறிேய 3றிேய ெயைனயா: நிமJ 

        யமைல  க�தாேள 

வாரா கினிேய ��டாிட மன�ைத 

        யழி'31 சின�தாேள 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (10) 

--- 

[$]ேசாதாி - சேகாதாி. 

 

ெமHயி� பட%8த வ��கடேல வின0 

        ஞான .ளாியினி� 

விாிவாH! ெபா�8�$ பரநிதிேய விைனைய 

        யக�7$ பத.ைடயாH 

உH�8 தவ�ேதா% ேமேலா%க :7தி 
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        �டேன மகி>பதிேய 

ஒ	றா ேயாக .6வதனி ெலாளியாH 

        ெவளியா �தி�தவேள 

ேசHய கமல� தய	மைனவி தின.$ 

        பணி�8 தி�வ�ேள 

ேதகா ேதக' ெகா6ையெயலா1 சிற8� 

        நிைற8த சி	மயேம 

ைவய� தட�கா வ�ளமைல வ�ண 

        வ�ண ெவாளிமணிேய 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (11) 

 

வ	ன ெமா	றா யிர�டாகி வள%8ேதா 

        ைர8தா ெய�டாகி 

வானாH வானி	 வளி'கனலாH வனமாH! 

        பாராH வைகைய8தாH! 

ப	� மைறேயா% நா	காகி! பர8த 

        சா�ர .டனாறாH! 

பதிென� ,ராண வாகம�க� பாி8ேதா 

        ாி�ப� ெத�டாகி 

உ	னி ெந�மா லயனா9 .லைக 

        வ3'க' கா!பா�ற 

0டேன ச�கா ாி�திட0 .ைமயா 

        ெளா�த	 ேக�வ�மா 

ம	னி நித. N�6 ைவ�த மதலாH 

        ேம� மகளாக 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (12). 

 

த8ைத தாயா%  �ற�தா% சகல 

        வா>0 .ன த�ேள 

தமிேய	 ெசH�$ விைன�ன� சடல 

        .ன� 0யி�ன� 

சி8ைத' கிைச8த வ6ைமெய	7$ ெசக�தி 

        ெலவ%'38 ெதாியாத 

சி8தா மணிேய ெயன'3வ�1 ெசயேல 
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        �ன� ெசயலலேவா 

ெசா8த வ6ைம கிட8தைலய@  $மா 

        வி�8தா 9ைனவி�ேமா 

ேசாதி வதன மணிவிள'ேக [*]�வாத 

        சா8த! ெப�ெவளிேய 

ைம8த ெனனவ8 தா�ட��வாH வசன 

        வதனி நவ@சரணி 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (13) 

--- 

[*] �வாதசா8த$ - ப	னிர�டா மவ�ைத. 

�வ$ - இர��, தச$ - ப�� . 

 

ேபேய Oைம விழி'3�� ேபG1 

        ெசவி� கா	.டமாH! 

பி�ைள ெயனேவ F	றவ%'3! பிாிய 

        விட0 மனதாேமா 

நாேய	 ெசH�$ விைன.A� நலமாH! 

        ப1 ! ெபாறிெயனேவ. 

[$]நக�தி@ சிவ�� ெளன�யிைர ஞான! 

        பதி�� ேச%�த��வாH 

ஆேய யமைல ய��கடேல யகிலா 

        தார .6விள'ேக 

யண�ேக யிண�3 ம6யவ%க� க.த 

        ஞான ம�ளரேச 

மாேய ெசகேமா கனமான வ6ேவ 

        .6ேவ மைலமகேள 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய           (14) 

--- 

[$] நக�தி - அக�றி 

 

எ�ண வட�கா ெதன �ெச	ம ேம�6 

        ெலAதி .6யாதா� 
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கி6!பா% நீ�ட மர$ேபா9 ெமமனா% 

        பதியி லைட8தஃ� 

ெப�ணி	 மய'க$ விைன மய'க$ பிறவி 

        மய'க8 �ைலயா� 

பி�த% சால! ,ைலய�ட	 !ரைமெகா� 

        ட6ைம யைலேவேனா 

வ�ண' கைலேய கதி.தேல வனச! 

        பதிேய யதிம�ர 

வனேம கனேம ேயாகிய%க� மனேம 

        36ேய வாாிதிேய 

ம�ணி� கனக .6 ந�0� வாதா. 

        6யேப ெராளிவிள'ேக 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய           (15) 

 

பற8த பறைவ நா�காலாH! பட�$ 

        வில�3 N%வன0$ 

பதிய தனி�வா> சீவ%க:$ பாாி 

        னிைலயா8 தாபர.$ 

பிற8த மனித% ேதவெரா� பிசகா 

        ெத��த ெசனனமதி� 

ெப�ற தாயா ெர�தைனேயா பிறவி 

        மைனயா� ,த�வ%க:$ 

திைற8த ேகாடா ேகா6யினி னிைலயா 

        ன�0 ெமா	றறிேய 

னீேய தாெய	 ற=தின. ெநறிேய 

        ய�ளி! பிறவியினி 

மற8� விட0 .ன�பய வனச 

        மல%�தா ளீ8த��வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (16) 

 

ெசட�ைத ெய��� மய� நிகழ� திைக!பி 

        9யி� மத!பட08 

ேதசா சார வதிேமாக� தி�'கி� 

        மன. .�'க.ட	 
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கட�ைத ெயனெத	 றபிமான' க�மா 

        மயிலா �டனாைச' 

காத லதனி 9யி%மைற8� கல�கி' 

        கல�கி யைலேவேனா 

நட�ைத யறியா! பாிபாக நாவா 

        9	ற னி�பத�ைத 

ந$ப மனதி 97திெயா	றாH நா�6 

        ெயைனேயா ராளா'கி 

மட�ைத யறிய வதிலைழ!பாH மதிவா 

        Gதேல மைலமகேள 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (17) 

 

காேவ யில�3$ ெபா	னிநதி' கைரேய 

        யில�3 மயிைல நக% 

க�ைக .தலா$ ,�ய நதி க�தி! 

        பணி� NQேர 

பாேல யில�3� கவிவாண% பக� 

        மைறேவ தாகம�க� 

பயி9$ Iதி' க.கிள நீ% பா�$ 

        வாைழ 3�8ேத7$ 

ஆேவ யில�3 வய�RA மதிேல 

        நானா வி�?.ட 

ன.த ரசமாH' கனிபA'3 ம�கி� 

        பறைவ யின1RA$ 

மாேவ யில�3 ம=தின. ம�0� 

        கயிைல நிகரா3$ 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (18) 

 

எ	ன மய'க மி�,�ைம யிைதயா 

        �டேன யா�ைர!ேப 

ென�'க .6யா விைன@ ைமைய ேயைழ 

        தைலமீ ெத��ேத�றி 

ம	னி! பிற'க விட.ம	றி வாகாH 

        நட'க வழி�ம	றி 
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மய'க' ெகா�ேவ� .ைன'கானி� வனேவ 

        ட%க�ெச8 நா�டேன 

எ	ைன மறி'க' ெகா�ைம�ட ெனA8ேத 

        [*]�Aைவ பாH8திடவி� 

6திேல நி7�தி யைல@சைலவி� ெட�ேக 

        ெயாளி�தா F+வாிேய 

வ	ன மயிேல ெயன'3ைர�த வசன 

        ம�ெபாH யான ெத	ேனா 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய..           (19) 

--- 

[*] உAைவ - பJ 

 

பா3 ேச�� 3ழலண�ேக பண�ைத 

        யணி�1 ச�%�ேதாளி 

பாதி மதி�� கதிரணி�$ பரம 

        ஞான ெவளி@ டேர 

ஆ3$ ப�வ மறி8ெத	ற னாவி 

        யா.	 �பயபத 

ம���' கவிைத@ சர8ெதா��ேத யைம8� 

        ெபாழிய வர8த�வாH 

ஏ3 மய'க� ��ட�டனினிதா 

        ெவைன@ ேச%� தக�றாேத 

யிமவா னளி�த தி�மகேள ெய�3 

        நிைற8த ெப�ெவளிேய 

வா3 ெபா�8�� '�Lணன� வாிைச� 

        �ைணவி  கவதனி 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (20) 

 

விதியி	 .ைறைம ெய�தைனநா� விைனயி� 

        ப�வ ெத�தைன நா� 

வி வா சி'க' ெகா�ைமய	றி விைன�$ 

        பைக� ெம�தைன நா� 

அதிக விைன� ெம�தைன நாள�ப 
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        வா>0 ெம�தைன நா 

ளதிேல 3ேராதி� தி�!பெதலா மழி�$ 

        வைக� ெம8நாேளா 

ெபாதிைக மைலயனாியய�$ ,க>ேச% 

        காம	 றிைச!பால	 

ேபா�7 .	ற னி�சரண$ ெபா�8தி 

        மகி>வ ெத8நாேளா 

மதிைய� தாி�த .கி� ேவணி மயிேல 

        3யிேல வா	மணிேய 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (21) 

 

சி8தா மணியி	 Eைச ெசHதா� ெசக�தி 

        ெலவ%'3� 3ைற வ�ேமா 

ெச�வ .டேன க�வித�8 திரளா$ 

        விைனக ெள	பெவலா$ 

.	றா னான ேபாதிைலேய .த�வி 

        �	ற ன�:லகி� 

N>கி' கனமாH விைனயி�: .றிய! 

        பட%8� மைற8த� ேபா� 

இ8தா ெவனேவ நீ ெகா��த விய�ேப 

        ய�லா	 மானிடேரா 

ேட�ைக ேச%'ைக யவ�ைர�த ேததா 

        கி9.� ேடா0ைரயாH 

ைம8தா ெவனேவ ய.தளி�த வைகைய 

        நீ� மற8தாேயா 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய          (22) 

 

ெவ3 நா� பைழய வ6ைமெயன மிக0� 

        கனி8ேத ய�ளளி�� 

ெவளிைய' கா�6' களி!,டேன வி$மி 

        விழிநீ% ெசாாி8த�ள� 

த3ெமH1 ஞான@ சாரெமலா8 த8ேதா8 

        த8ேதா ெம	7ைர�த 

தாHதா	 மற8தா 9லகிJனி� தானா% 
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        பைகயா ெர	ெசHேக	 

,க>நா ரணிேய �	ைன விட! ெபா�: 

        ம�:$ ேவ7�ேடா 

ெபா�லா தவனா னானா9$ பி�ைள 

        யிவென	 ற�� ,ாிவாH 

வ3�த ேசைய! பா� ெகா��� வள%'கா 

        தி�'38 தா��ேடா 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய          (23) 

 

[*]ேசா�ர வழியா� வ�விைன�8 [$]ெதா'3 

        வழியா� வ�விைன�8 

ெதாட�1 [#]ச�  வழியா91 ெசா	னா 

        0டேன [§]யா'ராண$ 

பா%�த வழியி� கரணமைத! ப�றி 

        �யிைர' கல�க6��! 

ப�G$ விைன�$ ெவ3ேகா6 பா>ேபா 

        ன�0$ ெவ3ேகா6 

ஆ�றி� கைர�த ,ளிெயனேவ யா@  

        ெதா�வ%' 3தவியி	றி 

ய6ேய	 .	னா ெளா�வ�'3 மாகா 

        தவேனா வைதயினி�தா	 

மா�ற வைக� மறியாேயா வ3�த 

        ெவைன� மற8தாேயா 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (24) 

----- 

[*]ேசா�த$ - கா�. [$]ெதா'3 - ேதா� [#] ச�  - க�. 

[§] ஆ'ராண$ - N'3. 

 

நாேளா விைனேயா Iணாேளா நானா 

        ெதாழி9' கான�0 

நல1ேச% நி�ைட' 3தவிவ� நாழி 

        ெயா	றா யி�மிைலேயா 
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Rைள' 3யவ	 விதிவச�தா� 7'க 

         க.8 ெதாட%8�வர� 

�	மா%' க�தா� வ8தெத	71 ெசா�வா% 

        பாாி� R>மனித% 

ேவைள' கிைச8த ெமாழி ேபசி விைனயி� 

        ,38த  க$ேபா�$ 

விமாைய ெயாழி�ேத யமல க ெவளிைய! 

        ெபா�8தி விைன!பிறவி 

மா:$ ப6நீ ய�� ,ாிவாH வாலா$ 

        பிைகேய வா	மணிேய 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (25) 

 

எ	ற னிைன!, மினி'கட8ேத ேயக 

        ெவளியி னிைல �ற8ேத 

யிர0 பக9 ம�றவிட மினிதா 

        கியேப ெராளிவிள'ேக 

ச8தி' கைரயி	 .6ேவ�றி� தைன�8 

        தைலவ ன6 ேச%��@ 

சா�சா� கார EரணமாH@ ச%வா 

        ன8த மாயி�'க 

உ	ற னி�தா ள6'க�ைண ெயாளிேச% 

        கனக' கிாி.6ேம 

9தி�தா ெயன� விைனயற0 .ைமேய 

        யிைமேயா%' கரசான 

ம8திர' கைல@சி நவேகாண$ வாA$ 

        ேயாக நாயகிேய 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய           (26) 

 

காம' கிாி; ட�தழகி கனக 

        சைபயி னடனமி�� 

காளி Iாி க0மாாி காேம+ 

        வாிேய F+வாிேய 

Eம ேதவி நா	.கவ	 ,ண� 

        மைனவி யி8�ராணி 
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,க>நா ரணி�8 தின$பணி�$ E%ண 

        கைலேய கதி.தேல 

ேசாம�தய மணி=தேல ேசாதி 

        ஞான .6.தேல 

�வாத சா8த நிைலயாேள  கேம 

        ஞான மணிவிள'ேக 

[*]வாம நயனி யதி-பி வனசா 

        சினிேய மாமணிேய 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (27) 

-- 

[*] வாம$. -- அழ3 

 

Nல��தி'3 ஞாயி7 ேபா	 .ளாி 

        யிதழாH@ ச�%.கனாH 

Nல 08தி� தி�மாலாH N:� 

        கால கால�மாH 

ேம9� ற�:1 சதாசிவ�$ விாி� 

        மிதெமா	 ற��பைர�$ 

வி�தா ர.மா �லகைன��$ விாிவாH 

        நி	ற விாி டேர 

ஞால� தைம8த வி�பத. நடன@ 

        சில$,� கி�கிணி� 

ந73$ ெப�3 மி8� நிதி ஞான 

        நிதியா$ பரம நிதி 

மால� றவ%'3 .தவி நி�3 ம�ர 

        வசனி நவசரணி 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (28) 

 

ஏ	றா	 மய'க� தி�விைன� மி6�$ 

        வைக�$ ெபா�தாேதா 

ேவைழ தைனேய பைக!பவ%க ளி�மா 

        நில�தி� சJைம��டாH 

நா	றா	 ெபாிய ென	7ைர�த நா0$ 
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        வா� மிகவைட�ேத 

நகாி� பயண மாகிவர நட�தாH 

        க�ைண@  ட%விள'ேக 

தா	றா	 ெசHத விைன.A�8 தன'ேக 

        ய	றி மன'கவைல 

த	னா� ேபாேமா ெவ	மன�� டவ>8� 

        ,A�3 ெத	னெசHேக	 

வா	றா	 பர08 திாி,ைரேய ெமௗனா 

        தீப மல%'ெகா6ேய 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (29) 

 

க�ள மய'க8 ெதாடராம� கவைல! 

        பிணிக� படராம� 

கனைவ நிஜமாH� ெதாட%8தட%8� கைரயா 

        விழியி	 ,னலாறாH� 

��ளி மன8தா	 மிக@சலன8 ெதா���� 

        ெதா��ேத யைலயாம� 

 கமா �	றனி�பத�ைத� ெதா�ட	 

        மன�� ெகா�ட��வாH 

உ�ள ப6ேய மன�தட�தி ெலா	றாH 

        வாA� கனிய.ேத 

ேவா�கா ர��' 3�ளி�8ேத �ய%8த 

        கமலா சன�தரேச 

வ�ள	 [*]மய�தி ய��மன�தி வனச 

        .க�தி கனகச�தி 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (30) 

--- 

[*] மய�தி - அழ3ைடயவ�, 

 

ெபாிேயா ெரவைர! பழி�ேதேனா பிரம 

        தவ�ைத யழி�ேதேனா 

ெப�ற தாயா% பசி�தி�'க! ேபணி 

        வயி�ைற வள%�ேதேனா 

அாிய தவ�ேதா%' கிைட1ச� ெசHேத ய�ப 
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        ாிட�தி� ேச%8ேதேனா 

வறியா ைமயினா ெல	ன3�ற மா%'3@ 

        ெசHேத ேனாவறிேய	 

காிய விைனதா ெனன தறிைவ' கல�க 

        .6�த .6@சைத�� 

கைர'க 0	கி% பான8த' கடா?$ 

        ெபா�8தி ய�� ,ாிவாH 

வாிவி� ,�வ மடமாேன வதனா$ 

        பிைகவா லா$பிைகேய 

மயிலா,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (31) 

 

கன�த மைலைய ெய��தGவாH' காலா 

        U	றி மீ�ைவ�தா� 

கா�தா	 தா�க வசமாேமா க�ண 

        நிதிேய யினி�ன� 

சின�ைத மக	ேம� ெபா��திநி	றா� சிறிேய	 

        ெபா7�� நிைல!ேபேனா 

சிவேம �ன� தய0வர@ ெசHவா 

        யினி [*]ய1  கவினேம 

ெதானி�த மைறயி	 .6விள'ேக ேசாதி 

        வதன@  டெராளிேய 

 �த விேயாம ம�டல�தி�  கமாH 

        வள�8 �ர8தாிேய 

மன�� ளA'ைக யக�றி�	ற	 மல%!பா 

        தமதி� ேச%�த��வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (32) 

--- 

[*] அ1சக$ - அழகிய இளி 

 

கிளிேய ய�ண ெவாளி@ டேர '�ைபேச% 

        வதன .Aமதிேய 

ெக6யா .	ற னி�பதநா	 கிைட'3$ 

        வைக�$ ெப7ேவேனா 

ஒளியா யி�'3� கனகசைப ெயா	ேற 
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        யிர�ேட விபாிதேம 

�ைர'3� க�ணா நிதிமயேல �தி�த 

        பரம �டனா�$ 

அளியா ர.ேத பர$பைரேய யGவி 

        லGவா ய�டபி�ட 

மம%8த சிவேம ஞான ெவளி'கரேச 

        ேவத� ��ெபா�ேள 

வளிேய  ழியி னடமி�க� மணிேய 

        ெயளிேய� கினிய��வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (33) 

 

கவைல' கடJ	 விைனயைலயி� கன�த 

        மனமா கியம�வி� 

ைகநீ@ சாக நீ1செவ	றா� கைரதா 

        ன���' கி�டவிைல 

[*]சவல மைலயி Jட%!பட08 [$] தைக�$ 

        ெவ3ளி காமம� 

தாவி வர0� ைக!பி6'க� தானா 

        தர0 மி�லாம� 

3வைள விழியி� ,ன�ெப�க' ேகாேகா 

        ெவனயா னA� நி	றா� 

3றி��	 ன��ேடாணியிேல�றி'ெகா�ேட 

        கைரயி� ேச%�தா�வாH 

ம0ன@ சிவனா ாிட!பாக$ வள�� 

        க�ணா நிதி மயிேல 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (34) 

--- 

[*] சவல$ - ந�'க$. [$]தைக�$ - இைள'3$ 

 

ந�லா% நட'3$ வைகயறிேய னானா 

        ெனனேவ �லகமதி� 

நா� I� மா�ம'க� ந$, 

        மைனயா� வா>வதனி� 
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ெபா�லா வ7ைம ெபா�8திவர! ,�ல% 

        த$பா� வ�8திநி	7 

ெபாAைத Iணா' கழி�ெதாழி��! ெபாHயா 

        .டல$ I>8�வி6� 

எ�லா ெமனெத	 றி�8த ெவலா ெம�ள 

        ள0$பி	 ெறாட%வதி�ைல 

யிைவநீ நி7�தி மய'கவைத யாேனா 

        வறிேய	 விதிவச�தா� 

வ�லா ணவ�தா லழியாெத	 மனதி� 

        36 ெகா� டா�ட��வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (35) 

 

அ6யா% ெசH�$ விைனதன'ேகா ர��ெசH 

        �வ8� கா'கிைலேயா 

யா	மா� திர8தா �	ற�'ேக யாகா 

        தவனாH! ேபாேனேனா 

ப6ேம	 .	 ெசH தவ'3ைறேயா ப�த% 

        தம'3� தீ$, ெசHத 

பாப8 தாேனா வறியாம� பலவா 

        ெய	ற �யி%ம7கி 

.6யா' கல'க� ெகா�ளைவ�� N>கா� 

        ற6'3 ெத	னெசHேக	 

ேமாச மான வி�விைனயி� .ைள�ேத 

        ெயA8த ெச	னமைத 

ம6ய' �ைபதா னினிய��வாH ைவய 

        வாைல� திாி,ைரேய 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (36) 

 

எ�31 சாியாH நீயி�8ேத ேய�ற� 

        3ைற@ச� ேபதக�தி 

ெல�ணா �யிைர யி!பிற!பி ேலதா	 

        வய� மறிேயேன 

ச�க மாழி தாி�த�:1 சகல 

        0யி%'3 .யி%'3யிராH� 
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தானா யி�8த தவ!ெபா�ேள தமிேய	 

        ெசHத விைன.A�$ 

ம�3$ ப6ேய நீபா%�� மய�கா' 

        ககன! ெப�ெவளியி� 

மாறா' க�ைண' கமலமதி� வாழ' 

        �ைபநீ தான��வாH 

வ�க� ெகாழி'3$ ெபா	னிநதி வள%8த 

        ,னலா றிைச8�வ� 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (37) 

 

ஓல மிட0 மமைல�8தா �7தி 

        மனதி� ெபா��தவி�ைல 

ெயா�நாழிைகயா யி�மி6ய �பய 

        பத�ைத நிைன�ததி�ைல 

கால மறி8� நினத6ய% க�� 

        ெமாழி�� ேக�டதி�ைல 

கனமா கியச$ சாரெம�� கடJ 

        னிைடI>8 தைலேமாத 

நீல வி�ளி� விழி'3�டராH நி	ேற 

        மய�கி' கிட!ேபைன 

நீதா	 கி�ைப ெபா�8தி�	ற ெனறிதா 

        னளி�� நிைலயி� ைவ!பாH 

வாைல .6ேவ கனக.6 வான 

        தி�ேவ மைலமகேள 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (38) 

 

ஆ�ட வ:நீ யாமாகி லழ3 

        �ைர@சி நீயாகி� 

அ�ண னிற�தி நீயாகி ல.த@ 

        சிவ�தி நீயாகி� 

E�ட விமயா சல�தி�ய% ெபா	ேன 

        நீதா னாமாகி� 

,க>8ேத ெயன'3	 ன��.ைல!பா� ,சி'க' 

        ெகா��த தாயாகி� 
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நீ�ட ,க>.	 சமயெம� ெநறித8 

        த�0 நிசமாகி� 

நில�தி ெலைனேய பைக�தா��$ ேநாி� 

        லா!பா>$ ேப�டல$ 

மா�� விடேவ ய��,ாிவாH வாரா 

        கினிேய ய��மணிேய 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (39) 

 

அைலயி� 7�$பாH மனதைலய வனJ	 

        ெமAகாH மன.�க 

வழி8த பழ$ேபா 9ட� தளர வ�வி 

        விழிக� ,ன�ெசாாிய 

கைலயி லறி0$ பிசகிநி	ற கல'க 

        மதைன யக�றிெயா� 

கன1ேச �	ற னிைணய6ைய' காண 

        வச�ெகா� 6�'கைவ�தாH 

சிைலைய! பி6�த கர�தழகி சிவ�தி 

        தவ�தி பவமக�றி@ 

ெசயேம தாி�த மேனாகர�தி சி8தா 

        மணிர� னாபரணி 

மைலயி 9தி�த நவ;ட வாச 

        .ைறமா ேய+வாிேய 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (40) 

 

உட9$ பைக'க வக$பைக'க ெவா'க! 

        பிற8தா% மைனயா�6 

�டேன பைக'க W%பைக'க ெவாழி8த 

        ெபாிேயா% க:$பைக'க' 

கட9$ பைக'க நில$பைக'க' கன�கா� 

        ககன .ட	 பைக'க' 

க�தி யி�'3$ ேவைள யைத' க�டா 

        ேயாெவ	 மாதாேவ 

சடல8 தைனேய பைக!பத�லா� ச%வ 

        Nல .த�வி�ைன� 
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தாேன பைக'க மிக'கயவ% த$மா 

        லாேமா தா%3ழேல 

மடல$ பைரேய �ைனய��ேத	 வ8ெத	 

        றைனநீ கா�த��வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (41) 

 

உ�றா% ெப� றா% தைமேவ�ேடOழி 

        விைனயா� வ�$ெபா�ேள 

�டல$ ேவ�ேட	 ெசழி�தி�'3 N� 

        .லக மைதேவ�ேட	 

ச�றா யி�மிX 0லகி9�ள த	மா 

        திக:$ வரேவ�ேட	 

ற	ைன யறிய வறிவ�:8 தாேய 

        �	ற னி�பத�க� 

ெப�றா ல6ேய	 சிரமதனி� பிாியா 

        தி�'க வைகேவ�6! 

பி6�ேத ெனன� மன �7தி பிசகா 

        தி�'க வரம��வாH 

ம�றா ைர�நா ன$பவிைல வைரயி	 

        மகேள �ைனய��ேத	 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (42) 

 

ஒ	ேறாெடா	7 ெந��கியி8த 0டைல 

        வில'கி �யி%ெநகிழ 

0�ற கால மதனி ெலன' 3ன� 

        பத�க ெளதிராக 

நி	ேற ெயன'3	 ன�ளளி!பாH நீேய 

        க�ைண' கட�மயிேல 

ேநாிலைம8த பரநிதிேய நி�யா 

        ன8த மானவேள 

அ	ேற யைன�� ெமா	றாக வரனா 

        ாிட�தி J�!பவேள 

யட%வி� ,�வ மணி=தேல ய.ேத 

        ெய	ற னக��யிேர 
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ம	ேற ெபா�8� மி�பாதி மறவிர 

        தி�'க வரம��வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயாமாயிைக�தாேய.          (43) 

 

அ	ப� ேதாரா ம?ர�தி யகிலா� 

        ட�தி ய8தர�தி 

[*]யமல  க�தி ய�மய�தி ய�ண 

        நிற�தி ய$பர�தி 

ஒ�ப� ேதாரா$ பத�கட8த ேவக 

        ெவளி@சி காரண�தி 

யிமயா சல�தி� வ8த�ளி யி�நா 

        ழிைகெந� ெகா��லகி� 

உ$ப ர6ய%' கற$வள%�த 0ைமேய 

        ய��வா ாிதிமாேத 

�ன� பத�ைத ய6ேய� .ைர�� 

        மகிழ வரம��வாH 

ம�E� தல�� கமலமதி� வள�� 

        கனேம ெகா6யனேம 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (44) 

--- 

[*] அமல$ - அA'கி	ைம 

 

ம�ணா� கரக8 தைன!பி6�� வாாி 

        ெய���� தைலமீ� 

ைவ�ேத யா�$ Eசாாி மன$ேபா 

        ெலன� மன.	ற	 

அ�ணா8 தி�8� 3றிபா%�ேத யைசயா 

        தி�'கி லைச8��கி 

ய.த தாைர ெயாAகிவர வத�� 

        ெபாAைத@ ெச9�தவ�� 

[*]ஒ�ணா� கனக .6!ெபா�ேள ��ள@ 

        சிவேம நவரசேம 

ெயா	றா Yக மன��யிரா �யி�' 
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        3யிரா யி�8தவேள 

வ�ணா லயேம ஞானெவளி வனேம 

        ெயைனவ8 தா�ட��வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (45) 

---- 

[*] ஒ� - பிரகாச$. 

 

அவகா ல�தி� மன.ெமன' கட�கா 

        ெதA8ேத ெயA8� வி$மி 

யக�ைத! பைட�ேத �ன� தி� 

        வ�ைள� தாதிதைன மற8� 

பவமா மயலா �ட	 ேச%8� ப�G$ 

        விைனநா ென	னெசா�ேவ	 

பா%'க ெவ	றா லத�ெகா�வ% பைக!பா 

        �லகி 9�ளவ%க� 

சிவமா யி�8த ச.�திர�ைத� தி�காH 

        நிைன'3 திதி	 வ9ைம 

ேதH�ேத �ன� தி�வ�ைள� திறமாH� 

        தரேவ வரமளி!பாH 

ம0னா தீப வல%ெகா6ேய வனN 

        Jைகேய Eரணிேய 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (46) 

 

விைனயி	 பயேன பயனதைன ெவ7'க� 

        தறி'க! ேபாகாேதா 

ெவHேயா �தய� ெததி%பனி�$ வி$மி@ 

         ர8� வள%8தி�ேமா 

நிைன� நிைன!, மத�காதி நீ� 

        .ன� பதிேயா� 

நிசமா ெய	ற	 வசமானா� நி�லா 

        ெத8த ெவXவிைன�$ 

தைனேய யறி8தா J	ப�	ப� தைடதா	 

        வ8தா ல� நிகேரா 

தைகேசாிைவக� க1 வேரா தாேய 



26 

 

        மி38த ச08தாி�	 

மைனைய யறிய' க�ைண,ாி மணிநா 

        தா8த� திணி@ டேர 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (47) 

 

கனி8� கனி8�	 றைன!பா6' கசி8ேத 

        யி�க� ,ன� ெப�க' 

கா�	 �பய� தி�வ�ளா� கைதைய' 

        ேக�க வைக,ாிவாH 

இன8தா �றவாH மன$,ைதய ெவ8த 

        நா:$ வ�8தியி8த 

விட�தி J�8தா� மய'கமறா விர0$ 

        பக9 நினத�ைள 

நிைன8த ப6ேய சி8ைதெசHய ெநறிைய 

        �தவி ெயைன'கா!பாH 

நி�யா ன8த! பழ$ெபா�ேள நிமJ 

        யமைல ,க>விமJ 

வன�த சடல� ெதாழி9ன� மதிேய 

        யிதமா ய��,ாிவாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (48) 

 

3ல8தா	 நல8தா	 36யி9�ள 3ண8தா	 

        கன8தா ெனமெதனேவ 

ெகா�:� கயவ%' க�வசன� 3ல0 

        .	றனி�பத�ைத@ 

சில8தி யிைழேபா லறி0�க@ ெசக�தி� 

        க�� பி6�தவ%'3@ 

ெசகQ ஷணி!, நைக!, ெம	ன ெசH� 

        மவைர மல%'ெகா6ேய 

அல%8த .ளாி .க�தா:	 ன6ைம 

        யான நாேயைன 

யா%தா னைக��! பழி��ெம	ன வாதி 

        '�Lண	 ற	7ைணவி 

மல%8த மனமா ர6யவ%பா� வள� 
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        ெமாளிேச% நிலமாேத 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (49) 

 

நீ%ேம� 3மிழி யா.டைல நிைலயா 

        ெமனேவ கயவெரலா$ 

நி	7 ,வியி� றன8ேத6 நீள 

        மய'கா	 மிகவா6! 

பா%ேம� ெபாிேயா% தைம!பழி��! ப�G$ 

        விைனக� ெவ3ேகா6 

பாவிய%க� பா� ேசரா�	 பதேம 

        கதியாH! ெபா��திைவ!பாH 

கா%ேம� ெபா�� மதி'கதிேர கனகா 

        பரணி மணி!பிைறேய 

கனக .6யி� வள%8ெதA8த க1சா 

        சன�� நிைலயாேள 

வா%ேம� ெபா�� மல%'கர�தி வானி� 

        வள� .கி� ேவணி 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (50) 

 

ஏைழ ெயைனேய கா'கவைக ெய��த 

        0	ற னிதயெமலா 

மிர�கி யிர�கி@ சJ��மதி ெயைனேய 

        3றி'க! ெபா�8திைலேயா 

Rழ 0	ற னி�பத�ைத@  கமாH மனதி� 

        ெபா��தி யி	ன1 

ெசா8த வ6ைம யா'கிைலேயா  $மா 

        வி�!ப ெத	வைகேயா 

ஆழி ய.ைத ய��தவ�' கக�தி� 

        பசி� .�டாேமா 

வ.த வ�ஷ$ ெபாழி8தி6ெல	ன தி�ட 

        மதிேயா% 36யாக 

வாழ! பி6�தாட 9ைனெய	னா� வசனி� 

        திடவா' கிைன த�வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 
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        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (51) 

 

ெகா��ைக த	னா ெல��தசி7 3ழ8ைத 

        தைன�தா ெயறிவாேளா 

ேகாப� ெகா�டா� யானிகேரா 3ல0� 

        க�ைண நிைலயாேள 

அட�கி �ன� ேகாபெமலா மக�றி 

        ெயன� பாிதாப 

மறி8� '�ைபதா ன�� ேவ�6 யா�வாH 

        ேவத விA!ெபா�ேள 

�ட�3$ பரமனிட!பாக� ெதாளி� 

        மணிேய யணி�தாேய 

�ைலயா@ சனன வைலயகல� ேதா�7 

        .ன� �ைண!பாத$ 

மட�க� ெதாிய மன தட�க வாாி' 

        க�ைண ெபாழி8த��வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (52) 

 

கான லதைன! ,னலாக' க�தி 

        நிைன'3$ வாற�ேபா� 

கவைல�டேன 3�$பெம�� கனவா 

        கியெபாH$ மாHைகதனி� 

ஈச �டேன யி�8� ெசா�J ெய�லா - 

        ெமமத	 ெறாயிலாக 

வி7மா! பைட8� மன$Iணா யி�8� 

        கல�கி� திாி�ைதேயா 

நானா ெனனேவ மகி>8தி�8த நட�ைத 

        யறிய@ சிவ,ர�தி� 

நாத	 கழ�க :ண%வி��ேள ந�வா>8 

        தி�'க வ��,ாிவாH 

வானா ன8த� தவ'ெகா6ேய வனச 

        மதிேய வாGதேல 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (53) 

 



29 

 

நில�கா� ககன� கடலன9$ நீள 

        வி�8த ெநறி@ டேர 

நிரவி�லெக� கி�.யிராH நிைற8ேத 

        யி�8த தவ!ெபா�ேள 

பலகா ல..	 னி�பத�க� பா6! 

        பா6' கசி8��கி! 

பர0$ விழிக� ,னலாறாH! ப�கி 

        ெயன� மன��க' 

கைலேயா காைல� ெதாி8தி�'க' கனக 

        ெவளிக� மைற8தி�'க' 

[*]கபிைல! ப 0� கதறி'க�தி' க	ைற� 

        ேத6 வ�வ�ேபா� 

மலமா' காதி யக�ெவ	பா� வ8�	 

        ன��பா� த8த��வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (54) 

---- 

[*] கபிைல!ப  - ேதவ!ப . 

 

எ8த நா: .னத��ேப ரழைக 

        யறிவி ெலா�பி6யா 

யி��தி மகி>8� கனககிாி ேயறி 

        .6ைய Fசன� 

சி8ைத மி38� ,க>8�வர@ ெச�வ 

        .டேன க�விவர@ 

ெசக@சா ல�க டைம'கட8� சி�ெசா-ப 

        மன$ ,ண%8� 

வ8�	 னாத .6ய�: ெமௗனா 

        ன8த@  ட%விள'ேக 

மாலா கிய'�L ண	7ைணவி வனச 

        மலாினிைலயாேள 

ைம8த னிட$வ8 ெதைன'கா!பாH மணிேய 

        ேயாக ெவாளிமணிேய 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (55) 
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ெகா1 � கிளிேய ய�� பA�த ெகா$ேப 

        கத$ப வன�தி�வள% 

3யிேல யிமயா சல�தி�வ�� ெகா6வா	 

        மதிேய ேபெராளிேய 

அ1  ெதாழி9' கதிகாாி யதிேமா 

        கனேம மாமாைய 

ய.த வசனி நா	மைற'3 மட�கா 

        தக�ட ெப�ெவளிேய 

[*]வி1  ,க>ேச% தி�மக:$ ேவத	 

        மைனயா ெளா� தின.$ 

மி38� பணி� மாியய�$ [$]வி,த% 

        .னிவ% மைறேயா%க� 

வ1சி ேய�	 பத�காண வைக� 

        மறியா% வளமயிேல 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (56) 

--- 

[*] வி1  - மி1சிய. [$] வி,த% - ேதவ%க�. 

 

ஏேதா மன�தி	 விவகார மிதனா 

        9ய%�தி தா>�திெயன 

விற8�$ பிற8� நரகமதி J�8� 

        மன� ச1சJ!ப! 

ேபதா ேபத மிக!ேபசி! ெப�ைம 

        ெபா7ைம யிதனாேல 

ெப�ற  க8தா னினி!ேபா�$ பிாியா 

        �	ற னி�சரண 

ேவதா8 தவ�� கமலமைத வி�தா! 

        பி6��' க�தி நி�ப 

ெவ�ட ெவளிேயா ேனக�ட	 விள�க' 

        க�ைண நிைலய��வாH 

மாதா ேவெமH1 ஞான.ேத வைரயி	 

        .6யி� வள%பவேள 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 
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        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (57) 

 

ேசா�7� ���தி ெவ3,A'க�  கமா 

        ெய	ற னகெமனேவ 

ெசா�J வள�� க�நா� Rைல' 

        3யவ ��தியதா� 

பா%��! பி6�த பழ$பா�ட$ பைக�ேத 

        ேயம	 றா�ைட'3$ 

பன�கா�69ைற நாிநாHக� ப�8�$ 

        வி�8தா ய�8தி மகி> 

ஊ�ைற! பிண�ைத ெயனெதனேவ �க8� 

        நி	ற  க$ேபா� 

.ன� பத�க ெள	மன�� :றேவ 

        க�ைண மிகவளி!பாH 

மா�ெறா	 றி�லா த��கனக வைரயி	 

        .6ேம� வள%பவேள 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (58) 

 

எ��த சனன மிற'3.	ேன ெய	சி8 

        ைத�ணீ வரேவ�� 

மிர0$ பக9 .ன த6ையேய��$ 

        வரநீ தர�ேவ��$ 

அ��த கலக மி�விைனக ளறேவ 

        சிவ�தி 9றேவ�� 

ம��டா னாதி த	ைனயிழ8 தமல 

         க�ைத! ெபறேவ��$ 

ெதா��த ப6ேய ெயைன@சா%8� Q'கி 

        ெய��� ந�வைணயி� 

 கமா யி�'க வரம��வாH �வாத 

        சா8த நிைலயாேள 

[*]ம��த கன�தி நி	மய�தி மடேல 

        க�ைண' கடலாேள 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (59) 
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--- 

[*] ம��த - நிைற8த 

 

 

உ8தி' கமல� �ைற வா>ேவ ேயா�கா 

        ர�தி ச�%'ேகாண� 

ெதாளி� மிதய நிைலயாேள �ைமேய 

        கமலா சனமணிேய 

சி8தி� திடேவ ய7ேகாண1 ெசறி8த 

        மைலயி னிைலயாேள 

ெசயேமா கினிேய டாகினிேய சி8தா 

        மணிேய ேயாகினிேய 

ச8தி� திடேம யி	னி�தா டைனேய 

        ய��வாH த�பைரேய 

சகல பகவா	 றி�'�Lண சாமி 

        �ைணவி பா%வதிேய 

வ8தி� திடேவ ேதவெரலா மகிழ� 

        ேதா�7 மல%'ெகா6ேய 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (60) 

 

.க$பா%� ெதா�வ% ேபசாம� .னிவாH 

        ரா? த%க� ேபாேல 

.6ய! பழி�த பழி!பாேல .ைன� 

        மA�கி ெய	ற�யி% 

அக8தா னழ3 தினியைத�தா னாேரா 

        �ைர!ப த��கடேல 

யதிக விைனேய ன�ப�'ேக யைன��$ 

        வசிய மா3ைதேயா 

சக8தா னைக�தா� ஞானிெய	ப% தமிேய	 

        ப�வ$ ெபா�8தாம� 

றாேய யைனயாH ேவ��வர� தைய ெசH 

        தி��தி ெயன�ள�தி� 

மகனா ெமனேவ ய��,ாிவாH வ6ேவ 

        ேவத மைற.6ேவ 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 
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        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (61) 

 

அைரேச ெய	ற னக��யிேர ய.ேத 

        க�ைண மதி=தேல 

யக�டா கார! ெப�ெவளிேய யமல@ 

         கேம ய8தரேம 

உைரேச% மைறயி	 .6.தேல �ண%ேவ 

        �ண%வி ெனாளி@ டேர 

ேயாத லறியா வதிசயேம �ைமேய 

        யிைமேயா%' கரசான 

தைரேச% த�ைட@ சில$பணி�8 தாளி 

        பணிதி யணிேதாளி 

த�ணா த�ண@ சிவ,ர�தி ச%வா 

        ன8த பர$பர�தி 

வாிைச யிைமயா சல�திJைற மயிேல 

        ெயன'3	 '�ைப ,ாிவாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (62) 

 

ஒ	ேற கனக .6.தேல ெயாளிேய 

        ெவளிேய [*]யக�6தேம 

�லகா சார� கட8� நி	ற 0ைமேய 

        யமல@  க!ெபா�ேள 

எ	ேற �லக மைன��யி%'3 மிர0$ 

        பக9 ெம�ெக�3 

மி� நாழிைகெந� ெகா�ேடைக யிைசய 

        வள%�த மல%'ெகா6ேய 

த	ேற Nலா தார.த� றா0$ 

        ப�வ ந�வைணயி� 

றைழ8த பரேம நிதிமயேம சாதா@ 

        சாகா! Eரணேம 

ம	ேற நடன மி� சரண மயிேல 

        3யிேல சிவபதிேய 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (63) 

--- 
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[*]அக�6த$ - Eரண$. 

 

ஆ$8த 0	ற ன�Oைல ய��ேத 

        யிைழயா� ெதா��ெத��� 

மதைன' கயிறா .7'கிமன ரA'ைக 

        யி��தி �	றனி� 

ேதாH8த சிவ'கா� தைன!,க�6� ெதா�\� 

        றா7 க�விமய� 

ெதா��த சட�ைத யிக>8�ன� �வாத 

        சா8த நிைலதனிேல 

பாH8த ப6ேய 36யாக! பலெசா! 

        பன.� க��விட! 

பத�ைத' கட8ேத யித��டேன பரனா% 

        த8த சிவ,ர�தி� 

வாH8த வா1ைச �ட	 ,கA$ வாேன 

        வாேனா% ெதாA8ேதேன 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (64) 

 

அ�:' கறிவா யி�8தெதHவ மம%8த 

        தி�நா� ெகா6ேயறி 

யல�கா ர.மா@ சி�தெம� மைம [*]ேக 

        டக�தி ெலA8த�ளி 

ம�0 மனைத! பJெகா��� வாிைச 

        �டேன ந�Iதி 

வாிைச பலவா மதிசய�க� வைகதா 

        �ைர'க .6யா� 

 �ள! பிாியா ரதேமறி@ ேசாதி 

        வதன ெவாளிதா�6@ 

 �த [$]விேயாம நிைலயதனி�  கமாH 

        நி7�தி' ெகா6யிற'கி 

ம�ள� றி�!ப வ�� ,ாிவாH வாலா$ 

        பிைகேய காரணிேய 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (65) 
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---- 

[*] ேக�க$ - ஒ�வைக வாகன$. [$] விேயாம$ - ஆகாயெவ	 

 

ஊசி =னியி	 மன�ைத�	னி �ய%8த 

        மனித% மயி%பதினா 

ெறா	7 =ைழயா விட�தி�தம ெரா��கி 

        யட�கி' 3றிபா%'கி� 

காசி! ,ன9 நிைற8த க�ைக' கைர�� 

        கட8� திைரகட8� 

கனக மணியி ெனாளிகட8� க�ைண' 

        கட98 தா	கட8� 

ேப $ ப�வ .ைர கட8� ெப�ைம 

        சி7ைம தைம'கட8� 

ேபயி �டேன ேபய�மாH! பிரைம 

        ெகா�ெட	 னறிவழி8� 

வாசி� தடேம கட8� நி	ற ெமௗனா 

        ன8த ெமன'க��வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (66) 

 

ெச�ல மன� மட�கியபி	 ெச	ேற 

        Yைம! ப�வம� 

ேசர வரேவ யறிவழி8� ெசக�ேதா% 

        நைக��! பைக�திடேவ 

அ�J .ளாி� தட8தா�6 ய�ண 

        0தய ரவிதா�6 

யட�கி யி�'க@ சிவ,ர�தி ல6ேய 

        ன6யாH நிைல'கவ�� 

ந�ல கமல .க�தாேள ந8தி 

        விைடேயா னிட�தாேள 

ந7மா மல%@ெச1 சைடயாேள நதிக� 

        ெப�3$ பத�தாேள 

வ�ல பைரேய பர$பைரேய ெமௗனா 

        தீப ேமாகனேம 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (67) 
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அட%8த ககன .6வினிேலா ர.த 

நதிதா	 ெப�கிவர 

வதைன! ,சி��! பணித8ேத ய6ேய	 

        மனதா லயமாக� 

ெதாட%8� சிவேம ய�'ரகி��� ெதா�ைல 

        விைனைய! பற'க6��� 

ெதாைலயா@ ெசனன வழிெதாைல��@  கமா 

        யி�'க வ�� ,ாிவாH 

பட%8த வ�ண மணி=தேல பரம 

         கவா ன8தமதி� 

பாவ மக	ற மன��� வள% ப�மா 

        சனிேய வா	மணிேய 

மட8ைத! ப�வ .ைடயாேள வள%மி	 

        ெகா6ேபா Jைடயாேள 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (68) 

 

அG0' கGவா யி�'3.ைன யறிய 

        வசேமா வ��கடேல 

யா%தானறிவா ராிபரம னவரா 

        லறியா வதிசய�தாH 

3ண.� றக	ற நிர1சனேம 3றிய� 

        றி�8த பர$பரேம 

ெகா�ைள! பிறவி தைனயக�7� ெகா6ேய 

        ககன மி	ெகா6ேய 

கGவ� றக�ட வ��க�$ேப க�ணி	 

        மணிேய மணியி9�ேள 

கல�கா தி�8த ெவாளி@ டேர க�ைண' 

        கடேல நவமணிேய 

மண.� ெறாளி%E� கமலமிைச வள�8 

        தி�ேவ மைலமகேள 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (69) 

 

ெந1சி� சபல$ ெபா�8தா� நி	ைன 
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        யறிவர 9ண%8ெதா	றாH 

நிைன'க! ேபாகி	 ற�0மிைல ெநறிமா� 

        7ய�மர ற�ேபா� 

ப1 ! ெபாறிேபா� பவமகல! பர0$ 

        நிைன!, க:மகல! 

பாி8ெத	 பா�வ8 த��,ாிவாH பரமா 

        ன8த@  க!ெபா�ேள 

அ1  .டலா யி�!பவேள யா7� 

        கட8த பர$பைரேய 

ய.த வசன� தி�'�Lண னாதி� 

        �ைணவி ய8தாிேய 

வ1சி நவேமா கன-பி வதனா$ 

        ,ய�தி ய��மய�தி 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (70) 

 

ப@ைச .A!ெபா	 னிற.டேன பளி�3 

        பவள .டனீல$ 

ப��த ேமக .டனாக! பரவி 

        யி�'3$ ப �கிளிேய 

அ@ச மறேவ யத	மீதி ல�ண 

        0தய ரவிேகா6 

யக�ட கார -பமதா Hம%8த 

        சிவேமா கனமாேத 

ெச@ைச ய6ேம லணி@சில$,1 சி7கி� 

        கிணி�த� ைடகெளாJ'க@ 

சிவேனா 6�'3� ெகா9.க�ைத@ சிறிேய	 

        காண வ�� ,ாிவாH 

வ@ச 0ன� ெபா�ெளன'3 வர�தா� 

        க��தி 9ைர�த��வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (71) 

 

அண�ேக நவ;டாசனிேய ய�ேள 

        0தய மதி@ டேர 

யாகாய�தி� .ைள�ெதA8ேத ய�வி 
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        .ளாி நிைலயாேள 

இண�3 ம6யா% நிைன8தப6 யிைச8த 

        ,வன நவமணிேய 

ேயாகா கார மாகெவைன ெய���	 

        ன�ைள' ெகா��தா�வாH 

பிண�3 மலமா யாதிகளி� பிாி�$ 

        விட நீ கா�டாேத 

ேபரா யிர�தி தவ,ர�தி ேபசா 

        ேமான' ெகா6 மடேல 

மண�ெகா� 6�'3� 3ழலாேள வ8ெத	 

        றைனயா� ெகா�ட��வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (72) 

 

3�$ப ெம�ைம' கடலதனி� 3ல0 

        .டலா கியேதாணி 

3றி�ேத பிரம	 வ3�தவைக ெகா�ள 

        ேம�கா� கீ>'காலாH� 

தட$,' கியேதா% நாைளயிேல த6�� 

        வழிேயா%  ழிேய 

கி� றா7 மாறா ேயா%ெநா6யி� றாேன 

        ெயா��கி' கிட'3 ைதேயா 

திட$,' கிடேவ ேந%கர�தாH ேச%8� 

        வரேவ கைரெயா��கி@ 

சி�ேத தயவாH! பா%�த��வாH@ ெச1ெசா� 

        கிைச8த தி�மாேத 

மட$பா% .6வி னடனமி� மதிR 

        6யேப ெராளிவிள'ேக 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (78) 

 

க�லா' கயவ% .க$பா%��' கா��' 

        கிட8� விழி,னலாH' 

கைரய' கைரய வித$ ேபசி' கல�கி� 

        திாிய' கைடேய�$ 

ந�லா% பத��' கானெதாழி� நட�ைத 
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        யறிய ெவன�மதி 

ந$ப 07தி ய��,ாிவாH ஞானா 

        ன8த@  ட%விள'ேக 

ெபா�லா வ7ைம தைனயக�றி! ெபாAைத 

        மைற��@ சரேமக$ 

ெபாழி�$ வைகேபா� கவிேமக$ ெபாழிய 

        ெமாழிந� வா'களி�ேத 

வ�லா னா'கி ெயைனயா�வாH வாலா$ 

        பிைகேய நாரணிேய 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (74) 

 

அாி!ர$ மாதி ேதவெரா� மைலைய' 

        கைடய விட$பிற'க 

வதனா� பய8ேத யபயமிட வபய� 

        கா�ேதா	 காி�ாி�ேதா	 

எாிய! ,ர�ைத நைக�ெதாி�ேதா னிைறேயா 

        ென	ப ரறியாதா 

ாிைறேயா �டJ� நீபாதி யாயி�8ேத 

        ெசHத 0பகார$ 

ெதாியா �லக மறியாேதா சிவனா% 

        தம'ேகா% ெதாழிேல� 

ேதக$ நீ�	 ெறாழிெலனேவ ெச!, 

        மைறக ள =தின.$ 

வாிவி� தாி�த மல%'ெகா6ேய வ8ெத	 

        றைனயா தாி�த��வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

அைவயா$ பிைக�தாேய.          (75) 

 

இைறயி J�8த வதிசய�ைத ெயவரா 

        லறிய வசமா3 

மீச	 றன'3� டானறிவா னி�மா 

        நில�ேதா ரறியாேர 

நிைற�� கட9 நில$ [*]பவன ெந�!, 

        ககன மறியாேத 

நி	ைன யறி8தா% பிற!பிற!, நில�தி� 
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        றி�$ப .ைளயாேர 

அைறய1 சில$, மிகெவாJ'க வ.த 

        கிரண@ ெச1சரணி 

ய6ேய னறி0' ேகாரறிவா யைம8ேத 

        யி�8த பர$பைரேய 

மைறவி	 .6வி னடனமி�$ வனச 

        மல%!E$ பத�தாேள 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (76) 

--- 

[*] பவன$ - கா�7. 

 

க��ேதா ெச9�த@ ச�லைட'க� கைள!ேபா� 

        கல�கி மய�3ைதேயா 

கனவி ெலவ%'3 மபகார� க�தி 

        னா!ேபா� காண9�ேற	 

ப��த வி�ளி� விழி'3�ட	 பாைத 

        யறி8� நட!பாேனா 

பதிேய ெயன� மதிவிைனயா� ப�$பா 

        6ைவநா ேன� ெசா�வ	 

ஒ��த �தவிய ��காேண �ைனேய 

        யைட8ேத ெனாளி@ டேர 

�தி�த கதி%.	 னி�� ேபா9 ேமா�6 

        விைனைய வா�6�வாH 

வ��த மறி8த தாேய�	 மல%!பா 

        த�தி� I>8த��ேத	 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய          (77) 

 

 �த பாிச ெமா�-ப8 தாி�த 

        ரசமா கன'க8த8 

தா0$ ெபாறிக� தாமறி�8 தைனேய 

        யறி�� கரணம� 

உ�ற உயி%தா னிைவயறி� .யி%தா 

        னறி� ம�சா?ி 

�க8த சா?ி தைனயறிய ெவா�வ% 
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        தைம� நா	காேண	 

.�த வறி0 .ைடேயா%தா$ .தர 

        சா?ி தைனயறி8� 

ேமாகா ேவச8 தைன'கட8த .னிவ 

        ராேனா ாி�பத�க� 

ைவ�ெத	 சிரசி� றியான.ட	 மகி>8ேத 

        யி�'3$ வைக,கலாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.  (78) 

 

தனெத	 றி�!ப�லகமதி� ற8ைத 

        ெயா�தாH தனதாேமா 

தன8தா	 றனேதா வக8தனேதா தA0 

        மைனயா� தனதாேமா 

எனெத	 றி�8த பாA.ட J�தா	 

        றனேதா மன8தனேதா 

ெவ�லா$ பிரப1 சவி%�தியினா Jத$ேபா� 

        கரவி Jைச8தி�!ப 

உன� பத�ைத யா	பி6�ேத �ண%8ெதா� 

        தி�'கா வைகெய��ேத 

�ட9$ மன�$ விைன வச�தா ேலா�கி� 

        தளர வ6'3ைதேயா 

மன� நீ�கி ெயன �வச மாக' 

        க�ைண ய� ,ாிவாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (79) 

 

காண ேவ�� மி�பத�ைத' களி'க 

        ேவ�� ம=தின.� 

கவைல' கடலா கியவிைனக� கைரய 

        ேவ�� ெமைனயக	7 

ேதாண ேவ��$ K'�Lண	 7ைணவி 

        �ன� தி�'க�ைண 

ேதா�ற ேவ��$ ந�வைணயி� 7வாத 

        சா8த ெவளியி� மன$ 

Eண ேவ�� ம�ள.த$ ,சி'க 
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        ேவ�� ெமன�டல$ 

,கழ ேவ�� ம��கவிைத ெபாழிய 

        ெவன'3	 ன�� ,ாிவாH 

வான மதிேய [*]யபர1சி மைனயி 

        J�8த ச08தாிேய 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (80) 

--- 

[*]அபர1சி - ,டமி�ட ெபா	. 

 

அ�� விதேம சிவ,ரேம யGவி 

        லGேவ யக�6தேம 

ய.த@ சிவேம யழெகாA3 ம�ண 

        =தேல நவநிதிேய 

.�த ரறிேவ கனக.6 ேமான! 

        பதிேய வதிரச�தி	 

.'ய ரசேம நவ.6யி� .6�த 

        பரேம தி�!பைரேய 

 �த ெவளிேய ெவளி'3 ந� R>8த 

        ெவாளிேய ெவாளி'3.ன8 

ேதாH8த திைரேய திைர'3ம!பா� ேதாH8த 

        ெவளிேய வளிகனேல 

ம�7 .ள!ர ப1ச.7 வ6ேவ 

        ெயன� மைலமகேள 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (81) 

 

[$]ம�த நில�ேதா ெனா�பாJ� வ8� 

        வண�க' கனமறJ 

வ�ண னி�தி ய�ணெனா� வா� 

        .6வி ]சா	ய	 

ெபா�8தி வண�க வமர%.6 ,ைன�$ 

        பத�தி ய��மய�தி 

Eமா ெதா�வாணி�வண�3$ ெபா	னா 

        பரணி பணிEணி 
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க�� ம6யா% நிைனவி9�ள� கைர8த 

        வதனி க�யாணி 

காம' கிாி; டாசனிேய க	னி 

        �ைமேய தாரணிேய 

வ�ந� ப�வ மா'கிெயைன வள%ேச 

        வ6'கா ளா'கி�வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

அைவயா$ பிைக�தாேய.          (82) 

--- 

[$] ம�தநில�ேதா	 - இ8திர	. 

 

த'க திாிேகாணாசன�தி சகல 

        ,வன மானச�தி 

ச%வ Eத மானச�தி சகலா 

        கம�க ளான ச�தி 

தி'3 .ைடயா யம%8தவேள திாிேகா 

        ணாதீ ப!ெபா�ேள 

ெச$ெபா� கலச� தன�தழகி திXய 

        ேசாதி மயமான 

,'3 ம6யா% சி8ைதயினி� ,க>8� 

        நடன மி�1சரணி 

Eத ைம8தாH நாதா8த! ெபா�ளா 

        யி�8த மல%'ெகா6ேய 

மி'3 ெமன� மன@சலன ம7��' 

        க�ைண மி38த��வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (83) 

 

அைன�� மக�ட .6விெலா	றா ய�ளாH! 

        பA�த தவ!ெபா�ேள 

யகில ,வன� த�கரண மான 

         கேம ய�,�ேம 

ெசனி�த பிறவி� �யர7'31 சீ%வா� 

        பி6�த கர�தழகி 

தின. .ைனேய பணி8தவ%க� சி8ைத 

        நிைலயா யி�!பவேள 
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கன�த மயிடா  ர	 சிர�ைத' கல�க 

        0ைத�த பத�தாேள 

க�ைண' கடேல பரநிதிேய க� N	 

        7ைடய க�பகேம 

மன��� சலன மற'க�தி மல%@ேச 

        வ6ைய யளி�த��வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (84) 

 

�ர�க$ பதினா ற�3லேம  கமாH 

        நடன மி�1சரணி 

ெதாைலயா ெவளிேய ெவளி.தேல  ய$பிர 

        காச நிைலயாேள 

இர�3 ம6யா% சி8ைத��ேள யினிதாH 

        வள�$ வாாிதிேய 

யில3 நிைன0 .ைடயவேள Fன 

        ரக$வி� 6�!பவேள 

அர�க .6வி� ந�வைணயி ல.தாH@ 

        ெசாாி� ம�ணதிேய 

யமல  க�ைத ய6ேய� மைட� 

        மறி0 தரேவ��$ 

வர�க ளினிவ8 த�� ,ாிவாH வனசா - 

        சன�� ளி�!பவேள 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (85) 

 

உ$ப% .னிவ% .தேலா%'3 .ண%த� 

        காிதா யி�!பவேள 

ஓதா ேவத .ண%பவேள �யி�' 

        3யிேர ெயாளி'ெகாளிேய 

அ$, பட%8த விழி!ெபா�ேள யரவ 

        .6யி J�!பவேள 

யரனா% தம� நிைன�த�: ம6யா 

        �ள��� மணிவிள'ேக 

3$ப .னி'3$ வியாச�'3� 3ல0 

        நவசி� தாதிக�3� 
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3றி'38 தி'3! பால%க�3� 3றிேய 

        ய�:$ நிைலயாேள 

வ$பி� பA�த ரச'கனிேய மதேமா 

        கினிேய ேயாகினிேய 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

அைவயா$ பிைக�தாேய.          (86) 

 

ெதா8த விைனயா யி�8தவிைன ெதாைல'3 

        ம�8தா யி�8தவேள 

�'க  கமா யி�8ததைன� �ைட'3� 

        கதியா யி�!பவேள 

[*]அ8த க�மா யி�8�மவ%' கதிகா 

        வ9மா யி�!பவேள 

யாி� மயனா யி�8�மவ%' க!பா 

        லாகி யி�!பவேள 

.8தி ந�வா யி�8�மத	 .தலாH 

        .6வா யி�!பவேள 

.�த% சிவமா யி�8�ம�� ேமான! 

        பதியா யி�!பவேள 

வ8தி� திடநீ வ8ெதன'ேகா% வழிைய' 

        கா�6 யாதாி!பாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (87) 

-- 

[*] அ8தக	 - எம	. 

 

Eத ைம8� ச�%'கரண$ ,லேனா 

        ர1 $ ெபாறிக� 

ப��$ ,கA$ வி�யா த��வ�க� ெபா�8ேதா 

        ேரA1 சிவம1 $ 

ேபதா ேபத ேமாராறி� பி6�த 

        ேதக' ேகா6யினி� 

பிற8�$ பிற8ேத யிற8திற8� ெபாHைய! 

        ,சி�ேத ெபாH ேபசி' 

காத 9ைடய மன�ைத�	ற	 க�ைண 
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        விழி'ெகா� 6னிேநா'கி' 

கவைல தணிய வரம��வாH க�ேண 

        ெயன� க�மணிேய 

வாத மக�ட ெப�ெவளியி� வள� 

        நடன� தா�டவ�தி 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (88) 

 

ஆரா ரக. நீயானா யாரா 

        வ.� நீயானா 

யாரா �யி� நீயானா யாவ% 

        ெபா�: நீயானாH 

ேபரா யிர. .ைடயாேள ேபதா 

        ேபத$ ேபசிெய	ன 

ெப�ைம சி7ைம நீயானாH பிாியா 

        வ�: நீயானாH 

நாரா யணிேய Eரணிேய நளினா 

        சன�� ண6!பவேள 

நா�ட மறியா தவ�ள��$ நடன$ 

        ,ாி8ேத நி�கிைலேயா 

வாரா கினிேய தைய ,ாிவாH வாலா$ 

        பிைகேய பலவைகேய 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய           (89) 

 

த�டா �ன� ெமாழி ேக��� தமிேய	 

        பிைழ'3$ வழிேத6� 

தைய ெசH வ�.	 கடனலேவா தாேய 

        க�ைண' ேகா%.தேல 

க�டா யி�'3 Nலகி9�ேளா% கல�கி! 

        பிாிய வ�� ,ாிவாH 

கமலா சனிேய மாமணிேய க�ணா 

        நிதிேய க�பகேம 

.�டா தி�8த சலனமிைவ N>க 

        வ6!பாH .A.தேல 

.னிேவா% ,கA8 தி�'�Lண N%�தி - 
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        �ைணவி ேமாகனேம 

வ�டா [*]காய� ெதாளி% டேர வாலா$ 

        பிைகேய வ8தா�வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (90) 

---- 

[*] காய$ - ஆகாய$. 

 

த�வா தீத@  ட%விள'ேக தமிேய 

        �யிரா யி�!பவேள 

ச%வ ேலாக தயாபாிேய சா?ா� 

        கார மானவேள 

சி�த ேமான� த6யா%த1 சி8ைத 

        யிைடயி� 36யான 

ேசஷா பரணி மல%@சரணி தி�ேவ 

        ய�ேவ திகA�ேவ 

வி�தா ய6யி� கனகசைப ேமலாH@ 

         கமாH' [$]3�டJயாH 

விள�கா நி�3 ம��கனிேய ேமேலா% 

        கீேழா% ெதாAபவேள 

வ�றா �ல0 ம��கடேல மகி>8ெத	 

        றைனவ8 தா��ெகா�வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (91) 

--- 

[$]3�டJ - Nலாதார$. 

 

அ$மா0 ைனேய ய��தவ%க� கைன�� 

        .லக வசிய.�டா 

மLடா� காதி ேயாக.டன6� 

        .6�� கவன.�டா$ 

த$மா� சாபா ='ரக.1 சகல 

        N%�தி கரமா31 

சடேம ெவ3நா� நைரதிைரக டைமேய 

        யக�றி� தனியி�'3$ 
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 $மா வவ%க� விரலைச8தா� ெதாட%8தீ 

        ெரAப%  ழ	��:8 

�'க  க. மGகா�  க- 

        பாதி ய�ளைம�$ 

வ$மா வைத�தா ேன� ெசா�ேவ	 வா'3 

        மன�' கட�காேத 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (92) 

 

ெபா	ேன நிைற8த ,�மலேர ,க>ேச% 

        மைறயி	 ெபா�ளண�ேக 

ெபா�றா மைர!E� கமலமதி� ,க>8ேத 

        யி�'3$ ேபாதகேம 

மி	ேன பவழ' ெகா6 வ6ேவ ேமக 

        மைனய க��3ழேல 

விள�3 தவ; டாசனிேய வி�தாH 

        மரமாH மைற.6வி� 

.	ேன பA�த கதி!பழேம .தி%8த 

        ெமாழியி� பட%8த 

ெகா6 .தேல =தேல 36யாக .6வா 

        யி�8த ேமாகனேம 

வ	ேன ெபா�8த வ�ளளி'3$ வாலா$ 

        பிைகேய வா	மணிேய 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (93) 

 

Qல R^ம காரணேம ெதாைலயா' 

        க�ைண வாாிதிேய 

�வாத சா8த ெவளிதனிேல  கமா 

        யி�'3$ நிர8தரேம 

ேமலா$ தவ��' கதிகாாி விாி8த 

        கம� ந�!;ட$ வியாபி� 

ெதாளியாH ெவளியத	 ேம� ெவளி 

        யி�8த ெமH!ெபா�ேள 

ஆல கால விட ம�8� மரனா 

        ாிட!பா க�தி� வள 
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ர.ேத ேதக ெவாளிமயேம ய�ணா$ 

        ,ய�ாி ய$பகிேய 

வாலா$ பிைகேய �ைனய��ேத	 வ8ெத	 

        றைன நீ கா�த��வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (94) 

 

N	ேற ெயA�தா யி�!பவேள .ைனேம 

        ெலA�ேத பதிைன8தா 

.தலா யி�ப� ெத�டாக .6வா 

        யி�8த ேமாகனேம 

நீ�ட சமயா சார.மாH ெநறிய8 

        தரமாH .கமாகி , 

நிகழா தார' 3�டJயாH நி	ேற 

        யி�8த ேநாிைழேய 

E�ட வ6யா ரக8ேதா7$ ெபா	ன$ 

        பலமாH நடனமி�$ 

ெபா�ேள ய�ேள ெயைனயா:$ ெபா	ேன 

        க�ணி��மணிேய 

[*]மா�ட 3�வாH வ8தவேள ம�01 

         க�ைத� த8தவேள 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (95) 

----- 

[*] மா�ட - மா�சிைம!ப�ட 

 

ஆ7 சமய� கட8� நி	ற வ�ண 

        நிதிேய  8தாிேய 

யாசா பாச மக	றவ%பா ல�ளா 

        யி�8த வ�8ததிேய 

ேத7$ பதிென� ,ராண.மாH� தீபி 

        ைக�மாH நி	றவேள 

தி'ேகா% வ6வாH நி�பவேள ெசகேம 

        வ6வாH நி	றாேய 

_7 : ைம$ப� ெதா	றதி9� ேகா6 
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        ேகா6 ம8திர.� 

3றி'3 மன8த ேவத.மாH' 3றி!பா 

        யி�8த பரமாேத 

மாறி ெயன� மலமறேவ வ8ேத 

        ய6ைம ெகா�டா�வாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (96) 

 

.'க� பரம ாிட!பாக .தலாH 

        .ைள��� தைழ�தவேள 

.	ன மவைன F	றவேள .6வி 

        லவைன யா�டவேள 

ெமாளாி மதிவதன� ெதளிவி� 

        ெறளிேவ ெதவி�டா� ேத	ெமாழிேய 

ச'கேதவி யாதி பர1ேசாதி K; 

        டாதி ய�� 

ப'க� �ைணேய பா%வதிேய பரேம+ 

        வாிேய காரணிேய 

ப1சா?ாிேய �லேகA$ பைட�த 

        தாேய ைப�கிளிேய 

ம'க� : தைம!ேபா ெலைன'கா'க வைக நீ 

        ய��வாH வளமயிேல 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.          (97) 

 

தி�ைல யத9� நடனமி�8 தி�ேவ 

        ய�ேவ திகA�ேவ 

ெதளி8த பரேம சிவபரேம ெச'R� 

        திர நா	 மைறேயமா� 

அ�ைல� ெதாைல'3 ம�ம�8ேத ய.தா 

        ன8த' கட�ெப�'ேக 

யறி0' கறிவாH நீயி�8ேத யைன��8 

        �தி'க வ�� பைரேய 

எ�ைல கட8த பரெவளிேய யிைச,� 

        களேம யக�6தேம 

இத��' கிதமா யி�!பவேள யிர0 
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        பகலா ெயாளி!பவேள 

வ�ல மதிR 6யவனிட$ வள�$ 

        வா>ேவ ெய	ேகாேவ 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (98) 

 

அணி�� கனக ெவாளிமைலேய ய.த 

        நதிேய ய��கடேல 

யதிகா ராதி ேதவைதேயHக�ட 

        .6வி ெலாளி@ டேர 

பணி� மணி�$ ,ய�தாேள பரநா 

        தா8த மட�தாேள 

பழ3 ம6யா ாி�தய��� பரவி 

        யி�'3$ பனிெமாழிேய 

�ணி� மனதா கியேயாகி ெதாட�$ 

        ப6ேய ெதாட%பவேள 

Q�கா �ற'க மானவேள ெதாைலயா@ 

         க.� டானவேள 

மணிய� கிரணி விைளயா6 வள�� 

        ெகா9I� றி�!பவேள 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (99) 

 

நா	ேவ ெறன நீ ேவறானாH நானா 

        ேவத! ெபா�ளானாH 

நாேய னினியா �ட	 ேபசி ந�G� 

        3ைறைய! ேபா'3வ� 

தா	ேவ தா8த .6வானா� தன'ேகா% 

        ெசய9 .�டாேமா 

ச%வான8தி ச'கர�தி ச�ேகா 

        ண�தி ச�%'கர�தி 

ேத	ேவ 7ாிைச ��டாேமா தீப� 

        ெதளிேவ 7�டாேமா 

ேதக .யி� .யி%'3யிராH@ சிவேம 

        ெயா	றா பானாேய 

வா	ேவ 7�ேடா தி�'�Lண	 வள�8 
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        �ைணவி நீ�ைரயாH 

மயிலா ,ாியி� வளாீச	 வா>ேவ 

        அைவயா$ பிைக�தாேய.           (100) 

 

அைவயா�பிைக சதக� '�றி�(அைவயா�பிைக சதக� '�றி�(அைவயா�பிைக சதக� '�றி�(அைவயா�பிைக சதக� '�றி�(....    
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