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#ராம 2தாய நம:
கா( - ெவ'பா.
நித"ேம லானதிாி ேநரவ3 ம!தென4,
கத" ேம பி&ைள கவிபாட - விைத
வர ேகா)* மா5னிபா ைவதா" 5"வ!த
கர ேகா)* மா5னிதா& கா( .

கா( (ப வ+.
காெகா'ட6ாிழெகௗாிதனபாரகனகாசலத வியா
க ைணெபாழி5 க)க +பிெனா ைக கனிகவா! ெச,கதிரேனக8
9ெகா'ட ேசெயாளி:+ மணி ேவணிய86டமதிையய,செமனா
2;! ைள ைக ெகா*வா;,களிறினி ைணயகைள தி(பா+
பாெகா'ட பிரம486ரம4+பரம4+ப,கயசெச,கணா4+
பகிர'டேகா=+ ப>யிதெதாைக=+ பர!ெத&ளிென'ெணைய(ேபா
சீெகா'டைம! வளாேதவைனெயவா 5யெத?வ,க'மணவாளைன
திாிேநர@ரவ3ம!தைன(பா*ெம" ெச!தமிA கவிதைழயேவ.

சீBதெத?வ(ெபால"கிாி5க)லட திணியி )படலேமாடC
ெச,கதிபர(பிெயDபலேகா 9ாியதிர'ட தி 5க@ரைன

(1)
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தாBத வனெமா* வனதி>&:ைற சராசரமைனதி4 !
தா? நிகரான திாிேநரவ 3ம!தைனC ச!தத5க! கா க
9 Bதேநமி(ெப +பைட ல,கC6ராதிபகர,வி(ப
+

;நாரத ம"பி" @ைண(பா'ெடாட,கி நEைசக& பாட(

பாBத5Dமணி(பஃறைல(பா!த(ப* ைகயிபாிமளCெச+
(2)

ப,கயCெசவியிைணயவ டவிழி வளப6+ெபாக ,ெகா'டேல.

காFGகபகத நிழE

கி"ற கட;ள மட!ைதயெரலா,

க)* ெபாறாE நிைலவி)*வி)ேடாடா காத ளவா?தமணிைய
தாFG மதிெகா'*கைலெயலாநிைலக'டசரவி8ஞான நிதிைய
த கவ பணி!ேத5 கIைடய 3ம!தசாமிையதனி ர க
வாFG நா"5கெதா வ" 5தலா? மைறவழ,கநி"ேறா யாவ +
வாிவிழி கைடயின &வாாிெபற5சா? வா? ெகா'*வாAெத*(ப
ேதFGெமEதழ* கைணெதாG!+பி ெசJவழி(பாட பாடC
ெச!தாமைர(ெபா)னிலாசி

கி"ற ெத?வCெசD,கமைலேய.

ேவG.
தி ெகாறமE ெப மத காியி4ாிவிாிதி
ய,களி ேபாதவ&
திடம*த5தைலையயமதகாிபிதய
ர!தைன தீதவ&
சிவனளிதெதா தவமிதகடகாிதன கிளைம
ெகா'ெட*தாதவ&
ெதGசினதவள மதகாி(பவனிதைன நடதி=ல
க!தைன காதவ&

இ நிலைதயெயா* ள கிநவமணிெயயிறினிைட
வ!திட(ேபதவ&
இெயாE நிகெராEபைட மகிடைன
5

கியம ட,க> ேகறவ&

எDதகாிய சமைற(ெபா ைளயிைவெயனெதாைகவி
ள,கிடCேசதவ&
இைமயவ 5ய நிைலைம ெபற விவெரDவ
பமசர ண,கைள( ேபாG+

ஒ ெபா (ைபவாிசிைலெயன ெகா:விெய தி 5( ரைர

(3)
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=+பட தீதவ"
உலகைனமணி=தரமதியினிெலாளிவிாிதமல
!தியி Bதவ"
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வ!தனி(பாதிவ"
உல;மி(ெபாியதைலவ நியவர5த;+ வி ரம
ர!தைன(பா யைன

வ கதி கிரணத ணரநமணிமகரமி)டசிG
'டல2 கைன
மகரவ)டெமDசிகரவ)டெமா*வைளயவ)டமி*
மி'டைன காGட"
மனமகிACசி த

னிதலMணிகவனிைதய :ய

ர8சைனதா? ெகா
மகைன=தமைவ+5கைனய நிகர"மகைன 5 கண3
ம!தைன கா கேவ.

(4)

ஒEதிைர(ேபேராைடந*வ'5ைழவா?
திற!ெதா காைல வJவிN(ப
உடனி"றபியலறேமலாதிOலதி
ெனா வேனெய"G கதறிC

சEமத+ ெபாழிநீ + விழி நீ ேமாடதள!த
காித"ைனய* ேபா
த 5தைலெவ"G தனெதா 5தைலய
ெதாDதச கர கட;& கா க

Eய* தட ைகமாவE தைனயிர!பி"
ேபா!பகிர'டெமலா+
ெபாதி(பைடய வ'ணா!ெதD!த மணிவ'ணைன(
ேபா>5யேமனியாைன

கEயளிைத!தைப!ளவணிதட+ ய
காவலைன O;லக5,
ைகவிதி*5 கண 3ம!தைன(பர;ெம"கட;)
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ெப ,கவிையேய.

(5)

சதேலாக வன,கைள கா)ய
த கநா"5க4ள+ ெபறC9)ய
நிதிலாரம ப' ற(B)ய
நியபாரதிபத,கைள( ேபாG+
ெவறி@ரவ ம!தைனCசீெபGவி +
@ரவ ம!தைன கீதிெகா&
5தி@ரவ 3ம!தைன(ேபெபG5 க'
(6)

@ரவ 3ம!தைன கா கேவ.

தவமி கெகா*வாளர க வி*பைடெயலா8சா
5ைனவாைக 9C
சரமார" வி*பைட  ரமீடழி!
சிலைதயலா ெச?யகனக

வ)டெமனேவG கட;ளெரலா!தைல
னி(பவிேவைள ெவ"ற
ெகாறவைன 5 கண 3ம!தைன(பா*ெம"ெகாழி
தமிA கவிைதகா க

கவாி(ெப ,ல கைறெயன நீைர
கற,பாலாழி ந*வ)
க'வள மாதியிைசப'வள ேமதகவி
ெதாைடயல,கெலனேவ

விவாிைர கட,காமல
5ந*விள,காமலள;காணா
ேவத,கைள தமிA ெதாதந+மாAவா
விள,ெபாசரண,கேள.

(7)

வCசிர கட;ள கினி கட;& ெதகினிகட;ள,
கயகா(பவ" .
ைம( னகட;ள( ற கட;&ைவ( ைட கட;&
ெச8சைட கா)னி
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அCசமGல;நCெசயிறர; பிCசிெமா?தெதா
க,ைகையC சாதிய
அதபத பணிெபற 5த5தல)டதி கரச
த,கைள( ேபாG+

ெம?Cசகரபணகத4 5லைவ(பதி 
ெமா ச'ைட5"னா)பட
வி ரமிவட ெவைப 5)யைத
ெவ)வி)ெடறியெவ'ைர கா கட

வCசி

கெவா தCசனிCைசயி வதைமதெதாாி
ல,ைகயிேபாெயாி

ைவதவ(பைனெய*தெவபைன
வளத5 கண 3ம!தைன கா கேவ.

(8)

காசமி தைலவEகளீ & ைலவE ெபா ம
காவE நயனவE ெவ(

க& மாற;+

கா*ப*கர Eயாளியடலாிநாிக& கா=+விடெமாD
பணி ப கி)*மீள;+
காளி5யலகனி PளிறளிகளலைககாI5ன
மDக றி கதிேயாட;+
காாிகதிமதி த" வியாழ5தEவக&
6பகாலபல4தவிமிக ரMி வாழ;+

@6ரதகசர ேசைன ெபா களாிமிைசேவண
ம வல5ைய ெவ) ைகயாற;+
ேவைலமிைசமைலயி"மிைசஞாலமிைச கனமிைசேம 5த>லவிவ

சி க& Pட;+

ேவதகைலமி திகைலஞானகைலம 3கைலவியாகரணகைலக'
5த கGCெசா பாட;+
ேமலமரல55னிேவா ல5நியதிெயா*ேவ&விபதப5ைற வள லாவ;+

நீசநி தகடமவாசமைனவிய வயிG
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நீGபடவவரவப ைதெதா கவாட;+
ேந=ைறபல வன ேகாக:5னதயினீழEைடவளாெமன
ெமய(பதி Pர;+
ேநமிமைலபாிதிமைலேம மைலயிமயமைல நீலமைல
5த"மைலய ெண))*@ற;+
நீயதிகெனனவினவிவா=மகபதி கைழ ேந
மGாிைசயாக ெரா ைக ேபச;+

ஆசக>மரமகளி சாமைரக& @ச5ைனயாழிவைற
சிகழ ட(பதி@சிட
ஆடவக&பரவவிைளயாட ாிபவைன ெயைனயா:ெமா தனி5தைல ெவறி(பிரதாபைன
ஆைசகைள=தறிவி*ேதசிகைனயழ திாிேலாசனைனய
நமைனவ ன(

ேகாகாவல

ஆறி வபதிெனா வ நாE வாி வெரனவாகவைக=ளவமர 5(ப Oவேர. (9)

ம வா நர+ ள!திைச5ரலவிர ெச"G வாிைசயினடாதெவாE 9A
மணிநர+ ெபா*தD;6ாிகிள!த5ெதாD மகதியா 5'ட ெசவிக&
ெவ வாக !ைளயெநாிேதாபற!தைலயி" ேவடவழிகைளயி*
ெவரபைறசீGமி ர" 5ழ கிைனமிைச!தக* ம!ேதா
ஒ பாண Bத ெபா?ைகய ேபயபரகால G ெதா'ட காெபாயசீ
உறலேசகர மழிைசயாவிE 2 ந+பாAவா5த
றி ேம;மாAவாக& பதி"ம + வெத )யைரயி)டமரC
ெச!தமிAேத4'டசிறிய தி வகளி ெச8ெசவி ெகனக வியேரா. (10)

கா( (ப வ+ 5றிG.
--------ெச,கீைர(ப வ+.
ைமவாநG,P!தல8சைனயைமத தி ம8சன களபமா
வாநG86'ண!திமி! தி ெநறிமிைசமணிநில கா( மி)*
ைகவாநG,8சி 9)யணி Q ர காலணிகல"க& B)
ைகவிர 6ைவத"ைனெம?விரசி!2 ரகா!தி ெகாளிேரைக தீ)(
ெப?வா நG!ேதெலாDகெவாDக கா ெபய 5ைல='* வி+மி(
ெப விழி கைடசிவ!த,கா! Gநைக ெப

கி மணி5தமாC

ெசJவா? திற!யல திரா)டவளழவி ெச,கீைரயாய ேள

8

தீர திாிேநர5ள @ரவ 3ம!தேன ெச,கீைரயாய ேள. (1)

காவா?க ,கட>*தமாநிலமக&க ! கிகிழி நீ கி
கைலய க'மணாள"றி

ேகாயிEெமணி கதவ!திற + ெவ?ேயா"

9வா?6ட(பிழ ெபா*ெவளிவர க'*6 ெபசி கிைரயி ெவனா
ெதாDதைகயவ"ைன க" ெமாழி வழிெயD!ரா தி'ேடாளிைண ைடவாவி
தாவா? தபாிேயD5ைலயவ ண"றDதD கெவGெவளியிெலாைறC
சகடெநாிதரெவதிதிதாயிர,கா தைலவைன கனிெகாெல"னா
ேதவா? ேள விD,கிடவா? திற!தவ" ெச,கீைரயாய ேள
தீரதிாிேநர5ள@ரவ கா!தேன ெச,கைரயாய ேள. (2)

மாயா த வன ேகா= ம'டேகா=+ வழ,ப>யி
ம"4யிெரன(ெபறநி"4யிதாைததி

ெகலா+

மணியிைடயிேலறிெயா நா&

காயாதபிலமிைச !தைமயறி!5 க'ணெனாெக'ண"5தேலா
க ம,க:8சிைத!த ம!தபிரானா ைகவிைன=ேமா?!விடலா
நீயா தி5தெல"னவலக5"ேபாேலா,காி"னிட!ேதய ளா
நி"மன ைற தீரந"5னி கணெமலா நீRழி வாழிெயனலா
ேறயா தவEெயா*சிர8சீவியானவ" ெச,கைரயாய ேள
தீரதிாிேநர5ள@ரவ 3ம!தேன ெச,கீைரயாய ேள. (3)

 5க(பைடயினாலாி5க(பைடயினாளி பிைற5க(பைடயினா
ெகாD!தழபைடயினாE!திர(பைடயினாேகாேவறி@65+ைம
த 5க(பைடயினாெலாிகதி(பைடயினாச ரா= க"பைடயினா
ற ம"வி*பைடயினா வ ண"வி(பைடயினா சரமத"பைடயா தியா
ெயா 5க(பைடயா>மIதகாிதானெவாளிெபற தி ேமனிேம
ஒ

ேகாமா5னிவர ேகாவர ேவ'ட ெவா நா"5கெத+பிரா"

தி 5க(பைடெயா"றில '5கமல!தவ" ெச,கலரயாய ேள
நீரதிாிேநர5ள @ரவ நா!தேன ெச,கீைரயாய ேள. (4)

காரா*6ாிழலர+ைபயகளாடெவ,கதிராடாதிய மாட
கயிேலசனாடவி தியகிேலசனாட நீ& க டகி+

டராடC

9ரா* ேநமிய86டரா* ெச,ைகயC6தனாடவநிலமிைச
ேதாயா தவி'ேணாகேளாயா பா!ைத!தாடவாேனா பிரா"
நீரா*பிலமீவாதராச" சமயேநரறி!ெதளியைன(ேபா
நி"றாடெவலவ ம"றாடமைறநா" நீRழி Pதாடேவ
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சீரா*த ம,கணடமாடவள ழவிெச,கீைரயாய ேள
தீர திாிேநர5ள@ரவ 3ம!தேன ெச,கீலாயாய ேள. (5)

ேவG.
பழெகாளிெபா,கிய மணிமகர ைழப க மைச!தாட(
ப வைரயைர Qலைர மணியாட(பத Q ரமாட
ெகாDமணியாரமிைழதபத க ேகாைவ ர'டாட
ெகாJைவ கனிநிகெத?வ கனிவா? G நைகநிலவாட
ெதாDதக!தரமணிவடமாடெதா!தி தள!தாட
ெதாைலயர க த+வEயவயிெறாி 2'ட5ழ கியவா
அழகிய நிைல=மிAமழகதிமா5கவா* ெச,கீைர
அ & ெபாழி திாிேநதிர5ளமா தியா*க ெச,கீைர. (6)

பாசிைலெபா:5
பG5

கிைலய"ன6

கணிேகாெகா*5(

வதி)டமகா5னிபவக& சாைலெதாG,

ேகாசிகபடல,ைலைலய( ைன Qல காலைணய
ெகா'* ECசிGக"ைறயைண,ேகாளாிவ"பறைழ
ேதசிக6ரபியி"5ைல 3கவிமிைழதG+ களா
சீரறி;+ ெபாைற=+ ெபGெக"றவ ெச(பியவா?ெமாழி ெகா'
டாசG கவி மேகாததிக'டவவா*கெச,கீைர
அ & ெபாழி திாிேநதிர5ள மா தியா*க ெச,கீைர. (7)

ெச+5கமாகியக ட5க,டதிைசயினிEைச ாிய
ெத"றிைசயினினரசி,க5க+பலெச நைர=யிப க
ெகா+ைமத ,கவி 5கம கீAதிைசெகா'*வர+ெபாழிய
ேகாலவட ளேகால5க+பலேகாயி )கைளய(
ெப+5க;CசிையநCசியதிைர( ெப 5கம வலத+
ேபைர வில க5க!ெதாGOவிழிெபG நல!தரலா
ஐ+5கெமா பதிைன!கI&ளவவா*கெச,கினா
அ & ெபாழி திாிேநதிர5ளமா தியா*கெச,கீைர . (8)

5ைள மதி ைன நீCசைட5வானவ" 5" ேபய"ேபறி
5வைர5ேமசிதறியேதாெபாறிக'ேடெகா'ேடா
தைளயவிA தாமைர மணமல மீதிலன+ேபா>!ேதவி
த வயிறவா? திடவ &வா=ெந*+ேப 'டாக
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களிப*க ெம? கவச5மா மட!தா48ேசாதி
கனைழக:மாதி ; வானக +ேபவ'ேத
ெதளிப*ப6 நீள வணிமாப ெச,ேகாெச,கீைர
தி வள திாிேநதிர5ள மா திெச,ேகாெச,கீைர. (9)

இைழ(ப*சிG Qெகாவழிேயறியிற,காநி"றா
யிவ த சிG BCசிகெளனவாவழிவ!ேதG8ேசைன
அழகிய ெப நீ(பில5ள 2ரமள!ேதெகா'ேடகி
அதிெலா

ெப மா)ையெயதிேபசி5ன8சாப!தீர

ைழப*கனிகா? னவயிறார 3க!ேதபி"Bைர
வலயமத" ேமபடெவளி @சி நட!தாக,காாி
ெசDநிற5ைடயாெகளிவ 2வெச,ேகாெச,கீைர
தி வள திாிேநதிர5ளமா திெச,ேகாெச,கீைர. (10)

ெச,கீைர(ப வ+ 5றிG.
-----தால(ப வ+.

க + ெபாறிவாயழ6ைக கட;ளந!த"5ய திர
காழாமணிC9)டரெவ)*,களிேறாெர)* 5ைட!ததிர
 ,ெகா*!தீவிைன(பைகஞாிடேதாள திர(ெப !திைரநீ
யிலாவாழிவயிறதிரெதாைல கயிைலCசில+ைபயகA!
தி 86டேவலர க"மனமி"ன மதிர(

Pத"

இைமயா நா)ட+வலததிரெவழிEேயறினி ரேபா
அ + ெப மா மணியணிவாலழகாதாேலாதாேலேலா
அ &ேச திாிேநதிர@ரவ 3மாதாேலாதாேலேலா. (1)

ெப நீ(பைடெகா'ட6ரைரேவ பி*,கிெயறிெச86ட(ப தி(
ெப மானிடேதா 5 QE" ெபறியறியெவGெவளிேம
ஒ நீCசக*ேமAபாி=Oனபாதத ண4+ ெப
Gைடய தட!ேத னெபாைறெபாG காைமைய க'*ய5க)*
த நீர வி 2,+வடசயிலCசிகரெதா தா:+
தட!ேதமிைசமெறா தா:!தாவிT"றியவ4ைரத
அ Qகவி 5Dண!தவறிவாதாேலாதாேலேலா அ &ேச
திாிேநதிர@ரவ3மாதாேலாதாேலேலா (2)
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விைரேசகனகாசலதிைமேயாமிைட!தி!திரனா வாEெய"ன
ெவ?ேயானவ4 கிளவெல"ன ேவத"கர நாெதென"ன
இைரேசரனேலானீலென"ன(பணிச,காழி ைணவெர"ன
எ+மானர கெச

கழி கவிைச!தநாளிபைடைணயா

=ைர ேசபிரம" 5தலாகெவG+Uறாக;&ள பல
உயி

யிராகியவா=ெவா தனிடதி>திதண

தரேசயமர பய!தவிதவ5ேததாேலாதாேலேலா
அ &ேச திாிேநதிர@ரவ 3மாதாேலா தாேலேலா. (3)

கழியாண(B!த விEள,காவ!தைச(பCேசாைலநG,
கமா மண(ப!தாினி

,கா)சியினிகேலாCசினா (

பழிகா ெவளிேபாலநG+பழ+ வி)ெடறி! ெந*+பசிைய(
பாழிதட ைகத"கிைளேயாபாறைட !த"ைமைய(ேபா
ெகாழிேத"ெபாழி தாாி!திர"ைக Eச(பைடயாவ*வா,கி
ெகா*வாளர க ல!மி ெகாைலயி!திரசிதDதியேதா&
அழியாவ*ைவைடதணதபயா தாேலா தாேலேலா
அ &ேச திாிேநதிர@ரவ3மாதாேலா தாேலேலா. (4)

வல8ேச 9லெமா ெப ,ைகவாேளா ெசD,ைகமரெமா ைக
மைலேய!வேதாமணி ைக க)*வா,கெமா ைகதெயா ைக
பல8ேச5ைனய,செமா ைகபாசெமா ைகத)ெடா ைக
ப த திணித'ட5ெமா ைகபைடதீைர! தட ைகக:+
பில8ேசகனகைணவிழி=+Uதா+பர5ேமதா,கி(
பிேரதாசனேம @றி !பிற,,க டர,க5&ேளா"
அல,கார5+ ெபGைடய ணதழகாதாேலாதாேலேலா
அ &ேச திாிேநதிர@ரவ 3மாதாேலா தாேலேலா. (5)

ேவG.
இலமகா;லக+பதினாEைவபதினாைல=ெமா"றா
ேயறேதார'டமJவ'டெமாராயிரெவ)*5டெபாைறேம
பலபலவைகெதாGெமா?(பவ*த ற கடE" ைடேயா
பாசிைலமீதினிேல யிகி"றப6+ யெல"டவைன
லமணிெயா* ெச!தி ெவா* யமிைசெகா'*கிள+பியவ"
வலய5 விய தி வயிைணைய ேகாகனக+ெபா ைக
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தலமதிேல!திவ + ெபாிேயாேனதாேலா தாேலேலா.
தைர கA திாிேநதிர5ள மா திதாேலா தாேலேலா. (6)

க விைனெயா வியபரமபத!தி மாளிைகயாவதிேல
க த மைறந*காலா மGளகைலபல;,கயி றா(
ெபா வ மைழநிறவ'ணன ைணேமமணிவ)டமதா(
'ணிய ப"னி

நாம5மி ெசவிேபா தவயிற5தா

அ & ெசெயDதி நா>மிழGப6,தைலCெசாலவா
அறிவினிலறியாவைகயறி=86கமான தல திைடேய
த சிGெதா)Eவிழிவளா மகேவதாேலா தாேலேலா
தைர கAதிாிேந திர5ள மா திதாேலா தாேலேலா. (7)

,கெந*,கிாியி" க'5ர'ப*+

நாரதனா

ெசாEய@ைணயி"வலபேமா தினாெதாைலயைட!தி*நா&
அ,கிைச ெபா,கநய,ெகா*பாெநகிA!தக ,கEேல
அைமயவி ததியசமய5ம கிைசயாE @ைண=நீ
இ,ெக*ெம"னமய,கின பாெயெத திெமாறிலா?
எ!ைதபக!தசி!ைதய க!ைதயிர,ெகனவாயிைடேயா
த,கிைசபாந@ைணயளிதவதாேலாதாேலேலா
தைர கAதிாிேநத திர5ள மா திதாேலா தாேலேலா. (8)

ம மணெமாழியாளவணிேதா:ைடயாேனவாேனாக&
ம வியய நீ கியக ணாகரமாேலேமேலாேன
ெப கியம4 Qெகா மணியாகியவாAேவ தாழாத
பிரளய;தி5றிய ேபெராEேபாேலேபேராதி
 ெவனநமனா)டவ தைமேமவி*ேகாேவOவாத
ண5ள திாிOதிகள 'ேமவிய ேகாமாேன Bவா
த மெதாDேவா ெகளிவ காரணதாேலாதாேலேலா
தைர கAதிாிேநதிர5ள மா திதாேலா தாேலேலா (9)

கவ*ைடமணியா ெபாளிய பாசிைலதானா? மாநாக
க*;ைடயழவா?C6ைக=மா?வEயாேல சேனச"
உவைமயி பிடரா?Cச5கனாவினிேலாயாேதவாAசீ
உயமைற5வா? ெகௗசைலநாயகியா Qேல ேபால
வ'மணியிைடயா?(பரதெகா&பாைக ேநரா? நீ பா=!
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ைணயபடலாறி ;ைடயான ேசாராதாரா=!
தவாிதய5மா?( ெபாE யBதரதாேலாதாேலேலா
தைர கAதிாிேநதிர5ளமா திதாேலாதாேலேலா (10)

தால(ப வ+ 5றிG.
---------ச(பாணி(ப வ+.

மி" றதி*மணி 36( ைட வைள விழிமிதிைல( பிரா) சிைறேச
மி தீர5னிவவயிறி தீரெவDபாிவிமானம தைட தீர நீ&
ெத" லெதா நமனர க யி '* பசி தீரவிடராழி தீர
ெத ம!தவாEயால ம!த ைணவனா திாிகி"ற கவைலதீர(
பி" ற(ெபாEகி"ற விைளயெப மாெளா*+ ெபாிய ெப மா:+ வ நா)
ெபாியதாபதாிவைரயரசநீ ெதாDெக"G ேபசி ைக ெகா)ய ெதன
த" ல"றிாியரைசநிைலநிGதிய மதைலச(பாணி ெகா)ய ேள
த ககதித கி"ற 5 கIைடய 3ம!தச(பாணி ெகா)ய ேள. (1)

இ வைர=ெமாJவாத யவைரக:ட" ேம;மி வைர=ெம?தேநா கி
இவைர=மறிகிேலா5வைரயி வாEவிடேவறிவ கி"றவெரனா
அ வைரயிேல 3ைழ!ெதா வைர=மறியாதட, 6 ாீவ" 5தலாம
அவரவைரய8செல"றிவைரெயவெரனயானறி! வ கி"றவைர=+
ப வைரயிE ெமனதி வைரயி>ாிெயா*+ ப தவி வைரயிேனா*+
பைகவைரயட கவ தைலவைரய*(பணி!தவைரயறிய ேவ'
த வைரயி ேவதியக& சிGவைர நிகதவ" ச(பாணி ெகா)ய ேள
த ககதித கி"ற 5 கIைடய 3ம!தச(பாணிெகா)ய ேள. (2)

கானி"றதைலவ பைக ேமனி"றசிைலயா 5 கட;ளாிEவாி வ நா,
காணவ வாரலேவணெதா

ெபா ளிைன ைகயினிEழ கவி)டா

ேபானி"றெத"ன ைறநானி"G ேக)பதி( ெபாDெத"G நIகி நீதா+
 Oயா 5னி !தVயா ம கAநாம+யாெதனமகிA!
ேதநி"றவிைளயவ4திதநா'5த>ைனெயதிதநா&ள;மிைவெய"
ெறலா5ைர கமிக நலாெரன க'ராமைன=மிைளயவைன=!
தானி"G வழிப*வித!தைன ேக)டவ" ச(பாணி ெகா)ய ேள
த ககதித கி"ற 5 கIைடய 3 ம!தச(பாணி ெகா)ய ேள. (3)
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கரண! ல,கிய மைறCசிGவனான"G கதிரவ" சிGவ4 ேகா
காவ ாிகவியிெலா கவி நா4ைம க'*க விகரணாதிெயலா+
5ரணி"றி=ழேவாைன ெவ வாமE ெவன5ழ8சி ைவதனெனன ேக
5"4 வமிெவ"G வி'Iலம'Iல5)ய ெசயைக ேநா கி
கிரண+ பைடத 'டலவதன 5,க'* கிைடயாதவிவனமபா [
கி)டவ!த நலவி)டெமன;ள மகிAகிைளதம"னவைர 5" ேபா?C
சரண,னி! +பிடவ!தைககளா ச(பாணிெகா)ய ேள
த ககதித கி"ற 5 கIைடய 3ம!தச(பாணிெகா)ய ேள. (4)

ெவ வாதெப ந"ைமவ நாளிெலா வபாவினவிவாராபிறி தா?
மீ&கி"றநாளி48ெசாE மீளாதி விதி கிழைமயிைளய ேகாேவ
வ நாளிெலா

ப திமகைனெயதி நா:மற+ வள நா:நி த ேபா?

மா:நா:8சனகிமீ:நா:+பரத" மகிAநா:மிவ" வ!தநா&
ஒ நாளிெல?தினெமன களி:+பநி"G&ள மகிAB(பவ & B
ெதாDகி*மிராமன :+ ெபா :நாெயன G கதிமககர6தா"
த நாளிேதாெவ"ற ெப நா:ைட ாிசி ச(பாணி ெகா)ய ேள
த ககதித கி"ற 5 கIைடய 3ம!தச(பாணி ெகா)ய ேள. (5)

ேவG.
ேதயெவா'ெபா ணாயைட!த ேபாலவைண!தைனயா
ெச,கதிைம!தெனவ" ெபயேரதைவ ெதாி;றேவாெதன>+
பாயி வாEதனால='*தேனாயம,ைகெயா*+
பதி=+ வள+ ெபGநிதி=மிழ!(பைத த"னவ" 5கேம
வாய ெச?திெதாிதெனனCெசாE மறவர & ெகா*ேபா?
வாE=யி ெகா காலன*தன" ம"னவெவ"னமிக
P மகிA!ைரயாய ேகாளாி ெகா)*கச(பாணி
 ெகDதிாிேநதிர5ள மா தி ெகா)*கச(பாணி. (6)

ப திலதிைற தசரத4 &பாலகநாவாிE(
ப'ணவாி வாிராமாில வபடாக& ெச?தாடைகைய(
ெபா

திகAசிைல=யிெச?ெதா சிைலைய( ெபா ெச?மைனவி=ட"

ெபா"னக நIகிெயார"ைன ெசாவனமிைசேபா!ெதா மா"
ெபா ளா க திமட!ைதையெயா நி த" ெகாளநி"றக வ!தைன=,
க"றிெயா சபாி ெசா "றிைடவ!தனாகாணிவ "பைகைய
 தியிலா)*வவ ெக4ம!திாி ெகா)*கச(பாணி
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 ெகDதிாிேநதிர5ளமா தி ெகா)*கச(பாணி. (7)

ஆதவ"ைம!த விேதாெமாழி=,கடவா நட!ெகாணீ
ய'ணைலமாமணிவ'ணைன ந'Iதிய பயெமன ெகா*ேபா?(
பாத+ வண,கி நீத!த ளி"றிவ"மா ெந*+ வி=+
பாாினி வாEதனா யிமா?வபாரமராமரேமA
ஆதலேம> ;+ப க'டவனாெலனேவா5ேன
ேயா கிைலயாகவ"வாிசிைலயா வி*B5கவாளிபட
ேகாதGமாமர@Aதியறி!தவெகா)* கச(பாணி
 ெகDதிாிேநதிர5ளமா தி ெகா)*கச(பாணி. (8)

இ ைனபாடகமிசிG 9டகமிவிர" ேமாதிரமா
இைவபலதாAவடமிைவபலBடணெமனவைக ேசரெவ*
தமயமா?மன5 மிராமைனயகளிேத ெகாலா+
அைரெநாயா5னமிதிைலந"னாையயைணதிநீ=மேரா
உத;வயாெனனவ கதிமாமக4ய59ய நா&
உனதேயவ ெச?திடமைழ ேபானபி4த;வேனெகன
ெகாதிசினவாEத" மத5விதவெகா)*க(பாணி
 ெகDதிாிேநதிர5ள மா தி ெகா)*கச(பாணி. (9)

காளவிட+ ெபா ேம ல8ெச?விகார+ விைள!தைமயா
க'ணன )ெகா*ந'ணியபி" கEகால+விைள!தெதன
ேகளலற கிாிசாய மைல ல மீடழிய(ெபா கி)
கி!ைததள!திடவ,கதென86கிழி!திடவானர ேபா?
ஊைளயிட கதிமாமகனாவி=ைல!லகாதிெயலா
5ளறிட ெவ'காிபிளிறிட 5"ெமாழிேயாதிய நாளிEள,
ேகாளாி வ!தைத நாணியேகசாிெகா)* கச(பாணி
 ெகDதிாிேநதிர5ள மா திெகா)*கச(பாணி. (10)

ச(பாணி(ப வ+ 5றிG.
---------5த(ப வ+.

ெப ைமைண ேவ& சின,கா)( ேப65ன!தாைரைய கா)(
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பிறேக நி"G 5க,கா)( ெபாிேயாய ைள(பிைழதிெம"
றி ைம( ெபா :8ெசாE கா)Cசா+ப"கைவய"கைவயா க"
இடப" சரபைள" ேசனாதிப" ேசடன" ேகசாி5த"
அ ைம ைரய,கத"மயி!த" மி!த"வச!த" 5தெலDபா"
அடவானரவா

திந*ேவயரச" ெசலCெச"ற'ணE

5 கிசி வ!தபத!ெதாDத5தவா5த!த கேவ
5 கணழகாவ 3ம!த Oதி5தத!த கேவ. (1)

பமீதினிெற"றிைசயறி! பா?! மீள கடவென"G
பகவ" ெகா*தவைடயாள+ பாி! வா,கிC 6 ாீவ"
ெநதா+வழி ெசாEயவாேற ேந! பல ேதய5,கட!
நிைற!தேசைனநீேவ)டநிைலைமயறி!ெந*+பிலதி"
அேபா?C6ய+பிரைபதைன க'டய; நீ,கி ேமேலறி
யடச+பாதி ெநறி=ைர கவறி! சிற!தமேக!திரதி"
5ேமனி"G,கட பாத 5தவா5த!த கேவ
5 கணழகாவ3ம!தOதி5த!த கேவ. (2)

பைய கிழித5வைர ேமசா+பனநா)பிற( ணதய
பாவிெதD! தனி வி6வXபடேன பா?! கட
வய கிழிதைம!தாகவைரைய கிழிவள 6ரைச
வாைய கிழி ெவளிகிழியவ ம,காரதாைரெய4,
ெகாைய கிழிெத"னில,ைக  வ)ைட கிழிவடவாயி
ேகா)ைட காவEல,கணித" ட>5ட>,கிழியவ&
5ைய கிழிதெப !தட ைக5தவா5த!த கேவ
5 கணழகாவ 3ம!தOதி5த த!த கேவ. (3)

ெதா* ெமழி 9ழில,ைகதனிசனகியி

ைகதைனயறியC

6டC9ளிைகமாளிைகேமைடேசாைலசாைலவன8ச க+
அ* க மடம'டபெமாD,ைகயரண+பலேகா ர!ெத
அகழி மதி மாட,Pடமரசனி

ைகயைமCசி

ைக

ப* ைகயி,காவண!ெதறிபவன,கவைல=யான+
பல; 3ைழய Gவவ+பைட( பிரமனறியாத
5* ! திாி!வ மலதா'5தவா5தத!த கேவ
5 கணழகாவ

ம!தOதி5த!த கேவ. (4)

க&
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நகதி' யதி!திரசிதின,ேகாயிைல க'டக,ைல!
நாடாிய @டண"வாAந"மாளிைகக'டகமகிA!
பைக ,ெகாO ெகாிவிழி +பக"வாAமைன=+ பாதக"G
பலத"கிைள=,ெகா* நிரய(பயிரா?வள +ப*பாவி
யைக 86டேவEராவணனாலய+ ேபா? மய"பாைவைய ேநா கி
அ"ைன தைன(ேபா>"னின"யான!ேதாவ!ேதாெவ"G
ெச,ைக 5கதிலைற!ெவளிபா?!த5தவா5த!த கேவ
5 கணழகாவம!தO த தி5த!த கேவ. (5)

ேவG.
அரமி)ட6டேவEர கமிலா கெனன த"ைனையெய*வாிநீ
அைலயி)டன" ெகாெலா

மைலயி)டன"ெகாவா னகமி)டன"ெகா

ெகாயா
ரமி)டன" ெகாெலJவிடமி)டன" ெகாெல"றறிகிேல ென"G ெபா மி
லமி)ட;ண; ச8சலமி)ட ெபாDதிெலா

ெபா,கெரதிாி)*நிலவ (

கரமி)ட E5"மா"க"றி)டதாெமன கவைலயி)* ஞான
க'ணைனயர க லகாலைன யிராமனி க'மணிையவாAதி வாAதி
விரE)டவ'ண" ேமாதிரமி)ட 2தாளிெம"பவள 5தம ேள
மி ககதித கி"ற 5 கIைடய 3ம!தெம"பவள5ததம ேள. (6)

ப(ப)டவாெறலா5ைறப)டவாேறபக!ெதா மதி 5"ேன
பைறப)ட லாிசிைறவி)ட கடைவ ப'ணவெவன ெகா*த
5ப)டமணிெகா'* ெநறிப)டமரெமலா5றிப)ட காவேலா
5"ப)டதைலவபி"ப)ட(ெபா 5ர)ச+ மாEநம"வா
யப)டCேசைன ெபா(ப)டதைரயில)சயமார4ட ேபா?
அைரப)ட(பிற 3த ப)ட ெபா)ெடனவணி!தைதயறி!ெசவிேபா?
ெவ(ப)டராவண" ெகா(ப)டமரேமறிெம"பவள 5தம ேள
மீ ககதித கி"ற 5 கIைடய 3ம!தெம"பவள 5தம ேள. (7)

காலாலேன காி ைகயாலேன கபா?கதியாலேனகவாைக
கைதயாலேனக கா>ைதயாலேனகெவ,காிபாிகைள 2Gேமா
வாலாலேன காி ேதாளாலேனக கவாயாலேனகாி* ேபா
மலாலேனகெரறிகலாலேன காிJவைகயா வி +பைடெயலா+
ேகாலாகல+ ெபற ெகா"G களெம,நாி Pதாடேவாாிபாட
 தியாேறாடவி!திரவிேராதி=5ள,ைலயராவணனிட+ ேபா?
ேமலாசன+ ேபாலவாலாசன,ேகாEேமEேனா?5தம ேள
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மி ககதித கி"ற 5 கIைடய 3ம!தெம"பவள 5தம ேள. (8)

நீெரலா மன>&ள ேதெரலா மனேபானெநறிெயலா மன மாதவாA
நிைலெயலாமன ெபாியமைலெயலாமனயாைனநிைரெயலாமன
காவேலா தாெரலாமனேசைனமாெரலாமன கைடதைலெயலாமனலரச 9A
தடெமலாமன ேகாயிEடெமலாமனா பைடதைலவெர"Gைலவிலாத
ேபெரலாமன நட(பாெரலா மனெல+பிரா)=ைறத

நீ,கலா(

ெப கியவேசாகவனத ெவலாமனலைவபிள! கீேழா*கி"ற
ேவெரலாOெரலாமனY)*மட@ரெம"பவள 5தம ேள
மி ககதித கி"ற 5 கIைடய 3ம!தெம"பவள 5தம ேள. (9)

காE)ட கழனி தF

ெவ!தழ கதி க ெகா*தவைனயா

காயதிலாGநாகைலய ெகா*த"ைன கவைலயி"மன,ெகா*
வாE)டவ,கிதைனநீாிெகா*ைமநாக ைதவிைட ெகா*
வழிபாத ைணவ

க ைள ெகா*ரத!த+ வனதிைர ெகா*(

பாE + வ&ள> யிைர ெகா*தபதி கவி ேதா& ெகா*(
ப"னி ெதாைக கைகயளவின,கதேனாெபாய! ெத"றிைசயிைலநீ
ேவE க' ெவ&ளெமDபைத=,ெகா*த ய ெம"பவள 5தம ேள
மி ககதித கி"ற 5 கIைடய 3ம!தெம"பவள 5தம ேள. (10)

5த(ப வ+ 5றிG.
----------வ ைக( ப வ+.
ஓராயிர,கரெதா

ணிட!த;ண4திர,தமாேல

="4யிைர=,  கவ!தனென,க:லக(பிரா)ைய வி*
தீராயிர,ேகா கால நீ வாAெகனவிர,காவர கைன மG
ெத!ைதநி" சரணைடய வ!தனெனன யிாி வ"ெகா*தன" 5"ைனநா
ஆராய ேவறிைல @டணனிவ" ேபைதய"ைன தனயி ர(பா&
அபயதான+ ாிதிெயனமேனாரத5தைலயாழி5கி" மீேத
ேவேரா*மைலமைலகளாக ெகா*தைணவிதித ேசவக"வ கேவ
ேம கிாிநிககாரதீர5ள திாிேநர@ரவ3மா" வ கேவ. (1)

ேசாைலவா?மணிவைரைய நிைரநிைரபதிதைண ல கிய நள" ெச
9ழி)டவைரகேளாேரழி)டட கிெதாட,5தனா)ேபாாினி
காைலவாயவரவ தனிதனிகல(ப கல!திராவண" மய,க

ைகC
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காவைரெய*திரதசாரதிைய ேமாதிெயா ைக திென றிட(
பாைலவா?மணிம ம5திர;திர(ெப +பரைவபரைவ ேளாட(
பைதப)ட"5க45ைத(ப)*மாள(பர!ளவர கெதாைகேயா
ேமைலவாயிE ெவ&ளமி Qைற=,ெகா"Gவி)டேசவக" வ கேவ
ேம கிாிநிககார தீர5ள திாிேநர@ரவ 3யா"வ கேவ. (2)

காைல( ைட கவ பாிைய( ைடமதகாிைய( ைடவEசா
ைகைய( ைடத;ணெம?ைய( ைட கடபைட கதிபைரெயலா+
சால( ைட5ைனவாைள( ைடவ தாைள( ைடம வா
தைலக:8சிைலக:!வச5,கவச5! தவி*ெபாயா?( ைட
ேகாைல( ைடத;ண" ேவைல(பய(ப)ட ேகாைவ(பிெத*
ெகா'ேடாய'டர திப" ெகா>வி தி லாவைவய ெந*வா"
ேமைல( ைட மி ேதாைள( ைடதரண@ரேகசாிவ கேவ
ேம கிாிநிககாதர தீர5ள திாிேநர@ரவ3மா"வ கேவ. (3)

இைசயி)டவயிறதட!ேதாளிராகவைன ேயறி)*மாறி)ட ேபா
எதிாி)டராவணைனய திாி)டதா கிெயாிவிழி +பக ண"
திைசெய)*+ வி*கி"றேத

நிகெராதேதெரா"G ந+பிேயற

தி'ேடாளிடசாாிவலசாாி6றி ெவேசைனைய 2ளியா கி(
பைசயறகவி@ர நைசயற(பைடயினிபாாித6 ாீவ"ேம
பாவிவி* 9லைதவாவிெயா ைகயாபறி தறி @சிய(பா
விைசயி)டமைலெயா"G ேதாளிE)ட திகாய" ேமெச"ற ய வ கேவ
ேம கிாிநிக காரதீர5ள திாிேந ர@ரவ 3மா"வ கேவ. (4)

க='டயாைன சிலெவா='டயாைனசிலகள5'டயாைன=யிேபா?
கதG'டயாைன சில; தG'டயாைனசிலகவிAகி"றயாைனசிலவா
='டயாைன
பலம='டயாைன பல6 &கி"றயாைன பலேம
G&:வமதயாைனய&:வமதயாைன 6Gவமதயாைனயா?(
ப='டவாE4,காE4!ேதாாி4+பE4+ப*கE4+
பறி4+ ெபாியைக தி45

கிய(பாவிய திகாய"வி*ேபா

ெவ='டெவா ேகாயாைன=8ேசைன=+ வி !'டகர"வ கேவ
ேம கிாிநிககாரதீர5ள திாிேநர@ரவ 3மா"வ கேவ. (5)

பாேரா*ேதபடேதேரா*காிபட(பாிேயாெபாியா&பட(
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பா?! வ கி"ற ேதவா!தக"சிைலைய(பறிதிரதசாரதிெயா*!
ேதேராெபாிேயா*ேமா தியவைன ெகா"G திாிசிரைனய)சய"ேபா
றி வைணயாலைரதைர ெகா"G தீ நிக 6 ாீவ"ேம
ேபாராய,கத மர" ேமேலா வ ெபா சிைலநி+பன,ைக(
ெபாறியழ9லைத5றிபட5றிதவ" ைன ேதாிேலறியி ேதா&
ேவேரா* சாயவி க"னதி>!தா கிெவ"ற ேசவக" வ கேவ
ேம கிாிநிககாரதீர5ள திாிேநர@ரவ 3மா" வ கேவ. (6)

ேவG.
த* + பிைறவாெளயிற;ணதைல Oைளகேள ெவ'Iைரயா
தட ைக( பலைககமடமதாதர,க8சாதிர,க+தா
எ* +பைடக'மீ"கணமாவிரத+பல;மர கலமா
@ , தி(ெப ,கடலாேலDகட>5ட" சிவ க(
ப* + பகிர'ட58சிவ க(பாதி!திரசிள8சிவ க(
ப தவர க ெதாத பிண(பர(பிேலறி(பத8சி வ!
வ* க' சிவ! கா8சி வ!வா>8சிவ!ேதா"வ கேவ
வள8ேச திாிேநதிர@ரமைலேய வ க வ கேவ. (7)

உலவா க ,கெல*(பவனீெயா விெல* கவைம!தவ"யா"
உ"ேனாடமராடெனன கா?!ெதாGதி!திரசிதைறய ெவ'
டலகாவாிவிெல*(பத மாற சிறியா?விெல*(பா"
அ ைம(ெப மான நிகவளவிகிைளஞெரா*நின
லமீேடற கெல* க றிதாெனா @டணெனன(ேபா?
தி(பதினாயிர8சாாிெகா'!திரசிெதா

ேத5"

மலேதாளிைளயாெனா*86ழ"G வ !தா:ைடயா" வ கேவ
வள8ேச திாிேநதிர@ரமைலேயவ கவ கேவ. (8)

எயிைல( ெபா த(பிைறெமௗEயிைற ேபாபிைறவாகைண@சி
கE!திரசிதகெமEய விைளயா" ெபார>மிைளயானா?
ெவயிைல(ெபா தகைண மைழயா @சி(பாசதாEG கி
வில,கEல,ைக(பதி ! மீ:,ெகாயனா& சாய
உயிெரா( ைடய ைக க'ண4யிேபா?Cசாய காிபாிேத
ஒ"ேறாெடா"G நில8சாயெவா +பக" ேபாாினி கிட!த
வயிரதயானம" பசியி" வEையC சா?ேதா"வ கேவ
வள8ேச திாிேநதிர@ரமைலேய வ கவ கேவ. (9)
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ேபயா)டமராயிர,கDைத( ெப !ேதரக+ப" 5க!ேதய(
பியாகயா G!தயாபிைச!ெப 8ேசைனையமிைச!
தீயா" வி* நா" 5க"பகழிசீறவிள,ேகாளாியய!த
ெசயைல ேநா கி கர+ பிைச! ெசDநீ க,ைகநாடபிரா"
காயாமல ேமனிைய ேநா கி க'க& பிைச! @டணனா
க!தா யி மீ)*89ACசி கழற ேக)*Cசிைற ைட
மாயா ம மைலேதவாவி(பற!ேதா" வ கேவ
வள8ேச திாிேநதிர@ரமைலேய வ க வ கேவ. (10)

வ ைக( ப வ+ 5றிG.
---------அ+ E( ப வ+.
2G+ப6!திைர5க)ைட கட கலாேசாதி5க+வ*;ைடைமயா
[யகைலபல;+பைட ைகயாலா திநா)ெடா)*வ சாபதினா
ஏG+ப டல+வளர;8சிGக;மி

ைகயாெபாறி 9Aபண

ெதாிவிழியிராேமபா?தலாகட;ள ெக!நா:5தவியிடலா
ஊG86ட(ப திபா தலாEவெனாெடா  நீெயா மாேல
=ைனவரெவன(ெபாி5றவைழ தனனி"ெனாெடாதவனிவ"பா=நா&
ஆG+ ெப ,கவைல நீ=மறிவாயிவெனாட+ ]யாடவாேவ
ஆரமணிதிாிேநர@ரவ 3ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (1)

ேகாேளா*ேகாளைலயவ'டேகாளைக5க*ைலயமா திர5ைலபட
ெகாDவா ைன!தெப மணிகல" கலென"G 5றி மாதிரெமாE(ப
ேதாேளா* ேதாளாயிர+ ேயாசைன கள; 2 கி மணிம;Eய'டC
6வரள;ேமேனா கிவாயிதAம ைண கரநிமி நீ)த
தாேளா* தா:ைரதி சிைற=+ @சிதட,கடEல,ைகயாழிC
சலதி=)ப*மர கலெயனC6ழEடதடவகியிெனா

6ைகேம

ஆேளா*வானநா)டளேவா*பா?!தவெனாட+ Eயாடவாேவ
ஆரமணிதிாிேநர@ரவ3ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (2)

பா=மைலகடைல கட!திேயாசைனகெளா"பதினாயிரதின(பா
பனிதD;மிமயெமா"பதினாயிரெதா*பட!ேதமPடகிாியி"
ேச=யரெமா"பதாயிரெமா"பதாயிர8ெசறிநிடதேமவிய(பா
ெச( +ேயாசைனகெளா"பதினாயிரேதா*சிகரமகேம மீ(ேபா?
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ஏ=+ ேயாசைனெயா"பதாயிரெதா* நீலமைலய( றநாலா
யிர+ேயாசைன :ய ச8சீவி மைலயைட!தச4ைறகயிைல+பி)
டா=மைறபாநி"றா நானவ4டன+ Eயாடவாேவ
ஆரமணிதிாிேநர@ரவ 3ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (3)

5"ைனயறி யிவி)டேயாததியிலைட! தவ5னிெசாலதாடைகயி"ேம
5னிெவ?தியகEைக க & ெச? சீைதமண5றிெயா பரசிராம"
த"ைன வE ெவ"G சிG தாய &வன8ெச"G தைகமாைனெய? சனகன
ற மாைன வி)*வானரவாாிேயா* கடறா'யJவில,ைகN'
"னமவிைள மணிவ'ணன ைள ெகா'* 6ைதம !ெதா"G பா !
2தனிவ"வா=மகன 3மானர கைர ைடகாலென"G வன
த"ைனயறியCச+ ெசா"ன தனி5தவ4டன+ ]யாடவாேவ
ஆரமணிதிாிேநர@ரவ3ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (4)

யவா?கிழி !தட,*மிமாவைர( ேதெளD!திைற8சி(
ெபா & வினவவ!தத" க ம3தE ைற க"றெதென*8சாரE
ெசயவா?க*,கைணயர கரGபதினாயிர,ேகாதைன= Qறி
தி' யவைர ள+ மணிவைரையேய!திதி +பள வேயாதிெயா பா
யிவா?ெபா+பாிபரதெனழி க'*காதனிவென"G வாAதி
ைரகட கட! வ!த மரா*களேமதிதிர'யாமேள
அயவா? ம மைலதைன ந)டேசவகேனாட+ ]யாடவாேவ
ஆரமணி திாிேநர@ரவ 3ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (5)

கைனவாரளி ழசனகிகவைல கட கட!கைரேயறவி'ேணா
கநாGகபக ேயற ெவDபாி கட;:மில,ைகேயற(
பைனேபா>ேமனிமாEயவா4ர,ெகட(ப வாவிைசதவிைசயி
பாதாளகதிேயறவைளவாயா க த+பைடகெட"றிைசயிேலற
தைன ேநாிள,மர4யிேரறராகவ" சபதநிைறேவறவி* ேபா
தடவEயர க டகடேலறவானரக தைலவெரா*+ ெவ&ளெமDப
தைனேவா மீேடற;யி ம !ேத!தினேனாட+ ]யாடவாேவ
ஆரமணிதிாிேநர@ரவ

ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (6)

ெபா"னா மணி கட;'மா ம ! தவிய ெபா (பிைனயி

ைக ேச(

ெபா கள,Gகியி!திரென*+பைகவ" ைன!தமாயாசீைதயா
எ"னாெம"னாமிவ" மறேயாதி தனிெல?தினாைலய"மீகா&
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எ"Gளமிர,களவி வ'* வ+ @டணனிைச!தனனி +பைல !
ெதா"னாாிைழதகீழைறக:5யசி=5பாய55ண!திைறவ பா
ஓ5னேமபணிேய பணிெய"G&ள Oசலா)டாட ெவளிேம
அ"னா" வ !ைண=+ வழிபாநி"றவேனாட+ ]யாடவாேவ
ஆரமணி திாிேநர@ரவ 3ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (7)

ைலவாளர கனீடைல9Aநி+பைல( யாகமேகாEட(
ேபானைதயறி!திள,ேகாெனா* ெதாட!பலBரணட,க& சிதற
கைலயாள சிதற ம!திர Qக& சிதறம 3கலச,கேளா*சிதற
காசிதறவிைசெந*!ேதசிதற5ைன=+ ெவ,காிபாிபதாதிசிதறC
சிைல@ரன* யமி ! கைணமைழகளாCசிதறவி!திரசிதனா
சிர55ர58சிதறவ4யி நம4ல ெச"G சிதறதிவைலயா
அைலயாழிவ'ண4Gமிட சிதGெம!ைத=டன+ ]யாடவாேவ
ஆரமணி திாிேநர@ரவ4ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (8 )

எJேவைல=,கா !த ேவைலயி வ!த விைர! QGேவைல
ெய4Oல பலமதைனெயா ராம" வி*(பைட கிைரயாக வி)ட ேவைல
ைமேவைலநிக ேசைனெயா*ராவண" சீறி மய" ேவைலவிட@டண"
மேவைலயிெவ"G ெநா ேவைலயிபா?! வ ேவைலேயறவிைளேயா
ைகேவைலவி)டாவிகைரகி"ற ேவைலயி கண+ ேவைலைய( பா?! நா"
கனம ! தவி*வெலனவிைர!ேத+ வழிகாலேநமிையயறிகிலா "
தJேவைல 5னிவென"றவ" ேவைல ேக)டவேனாட+ ]யாடவாேவ
ஆரமணிதிாிேநர@ரவ 3ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (9)

எ'ணி பல வன,கட!ைல!தீ ம கிைறவராேலJவ!தீ
இறவாம !ெதா"G ெபறநானீர;மிJவிடெத?தியிடநீ
'ணியமளி  ம!திரெமா"G ேக:மி( னலா மீ:ெமனேவ
ெபா மாைய பலவலெவா காலேநமி5னி களமிற,கியா
த'ணில;ேமாைடயிபி 5தைலைய ெகா"G த&ளவ தா"யமாE
ைதயவவா? வ! ெவ?ய தச5க" வி*சழ கனிவ4யி ப ெகனா
அ'ணிெயா திலவைனCசாிவ)யவேனாட+ ]யாடவாேவ
ஆரமணிதிாிேநர@ரவ3ம!த4டன+ ]யாடவாேவ. (10)

அ+ E(ப வ+ 5றிG.
----------
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சிGபைற(ப வ+.
2ம க ,ெகா'டவிைளயா*தட5ெதாவைரக& பல; நீ!தி
ெதா"னாளி ைவத ெபா ளி!நாெள* கெதாட,கினவ ேபாலமைலவாA
ேநமி(ெப ,கட;& வழி தர ம !ைறெந*,கிாிையய,ைகேய!தி
ெநறிேய பற!திரணக& ேமEள,மரனிைறயாவிெகா'*வளரC
சாமி 5யி வளரவைனவ + வானரதைலவ மா விவளர
த ம5!தின+ வளரவளவி வா தி தண(பமைல ெகா'ெடD+பிC
ேசமதலதி" 5"ேபாைவதைககளாசிGபைற5ழ கிய ேள
சீதி ைனகி"ற திாிேநரவ

ம!தேனசிGபைற5ழ கிய ேள. (1)

ெப மகென*தேகாத'டதிலாயிர+ ெப Oல ெவ&ள மய(
ேபGமிராவண4ைமயிராவண4மிவ ேபசியி* 9:ற;க'
ட மகைன=86மிதிைர மகைன=+ ர!த :மகன8சைன ேகா
அ ைமமகனாெம"G பிரமன & மக"மகனளிதமக"ைவ கெவ?ேயா"
ம மக" 5தேசைன காவல ற!தர தடவா ெப

கியி!த

தைர=மி!திரேலாக வைர=ெமா மதிலாCசைமதிைம கா மல!தC
ெச 5கதினில;ணவ 5க+பாத5கிசிGபைற5ழ கிய ேள
சீதி ைனகி"ற திாிேநரவ 3ம!தேனசிGபைற 5ழ கிய ேள. (2)

உGசின+ ெபGகி"ற த!தவதிரைன=8சி 6வதிரைன= நீ ேபா?
ஒEகடEல,ைகயி சம ாியிராமைன=ெமா த+பிதைன=மி"ேன
ெபGமைர கணமதிெகாணாதிெரனைமயிராவண" விைட ெகா*(பவ!ேதா
ேபர'ட PடமளவியவாEனாE* ெப ,ேகா)ைட த"ைன ேநா கி
கG;ைட(ெப ைமைய க'* 5யாெத"G மீ'ெடா வேனாடவEசா
கெலாதபEகறி கெதறி கன,ைற!ெதா வேனாடC
சிG மயி கைட=ேமாடாவா>5ைடய EசிGபைற5ழ கிய ேள
சீதி ைனகி"ற திாிேநரவ 3ம!தேனசிGபைற 5ழ கிய ேள. (3)

அநில!ேதாயாதவலைக=!யி P மைரயாமேநரமதிேல
அIவா"ைமயிராவண4'ைம='ைமயித க=ற கமி"றி(
ப கDமி வைர=நனி ர!த ெள"G பாாிவ + @டண" ேபா
பாாிதவா பிாி=ேமாரதினி ேபா! ப*மாய நீG @சி
யளவிலாழிய!யிவி)*ளாைன=!யிவி)டத+பிதைன=!
யி ெகாள(ேபைழயிெகா*பாதல8ெச"ற )ட"5 த)ட ேவ'C
ெசமயிதிர&பட5G கிய தட ைகயாசிGபைற5ழ கிய ேள
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சீதி ைனகி"ற திாிேநரவ 3ம!தேனசிGபைற5ழ கிய ேள. (4)

ேம வைரைய( ெபா ;மிமயவைர மா)ெடா விாி!த )கரணி ந*வ'
விாியாயிர!ேதா)*வனசநாளைள விள,கியபிலவழிேபா?C
சா ெநறி வ!தத' த'ணீ நிைற த6+பினிறவைள= வா?
தா)கவில,ைகப*ேகா)ைடயி4ைழ!ெதா தரா6 மதிைல தக(
ேப

வி"Gபதாயிரேகாபைட=+ பிைச! 5" கடபா=நா&
பி+ேவைவளிவிD,கி மகர+ ெபறெப மCசவலபெனனC

ேச மகைனதDவிவாாியதட ைகயாசிGபைற5ழ கிய ேள
சீரதி ைனகி"ற திாிேநரவ 3ம!தேனசிGபைற 5ழ கிய ேள. (5)

,கெவ'பிைறவாயைமCசநாE வெரா*ெதாபைடையமயைவ
ைலயர'டD;பாதலவில,ைக( ாிைச 2ளிபடேமா திைவ(
ப,கிெயாிைமயிராவண4+வ'ேடD+பட(படெநாG கிைவ(
பர;த'மகனீலேமககரசப)ட5,க)ைவ
த,ெமா காளிபEயிடைவதவி வைரதட5யிைவெதD+பிC
சா த பிலவழிேயறி @டண" 5தறைலவ வழிபாதிர,கC
ெச,கள!தனி 5" ேபாைவதைககளாசிGபைற5ழ கிய ேள
சீதி ைனகி"ற திாிேநரவ 3ம!தேனசிGபைற5ழ கிய ேள. (6)

விறேசாில வ(பிராணதாதாவமி தவி ரம"பனசகா
விஜயராேம_டன 3மா" மகாபிலேனா* விாிதச ாீவதப"
றவாதசீைதச!ேதச4தி ரமண"வா= திரன8சனா
93ெவா*பி,கா)சென"G 5"னா"வைகெசா"ன ம!திர 5"னிேனா
பிறவா தவி"ப!திைள(பெரனவானர(ெப வாாிேயெத*(ப(
ேபராயிர,ெகா'ட ெப மாைள=!ைண(ெப மாைள=+பழிCசி
திறலாகர,விதயனி"ற ேசவக" சிGபைற5ழ கிய ேள
சீதி ைனகி"ற திாிேநரவ 3ம!தேனசிGபைற5ழ கிய ேள. (7)

ைமயிராவணனகலேவறிராவண"மீறிவ

ேபாாிE!ரன ளா

வEமாவிG கிமாதEேத வி* கமணிவ'ணனைதந'ணிேயறிC
சய@ரமாதா'டச'ட(ரச'டேகாத'டைதவைளய வா,கி
த கால@G திரXபமாகிவி*சரெமலாெநாிய@சி
அய"வாளிேகாEெய'ைசயாைனயி" ேகாடைற!தமணிமா
ட6ேரசனழியா த;யிகா; ெகா'டைதயறி!தமரரா(பாி கC

வவி)
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ெசயராம ெசயெவ"G ெகா)ய தட ைகயாசிGபைற5ழ கிய ேள
சீதி ைனகி"ற திாிேநரவ 3ம!தேனசிGபைற5ழ கிய ேள. (8)

வாைதயறவ ண"வழிவி)டேசாபனமைணவதேசாபனமில,கா
வாயிைலவைளதேசாபன+ராவண"ேறாபவ +ப" விDேசாயன+
ேபைதய திகாய"5தE!திரசி;மிைளயெப மா&ைகெயாளிவாளியா
பிற,யிாிழ!தேசாபன+ ெவ&ளமாயிர+ெப Oலமேசாபன+
தாைதநா"5க"வாளிவ&ள விட@ைர! தைல=+பன,ைலெயன
தைர மீ 'ராவண"மா'டேசாபன8சகலேசாபன5ேமாதிC
சீைதேசாபனநலேசாபனெமனCெசாேனா"சிGபைற5ழ கிய ேள
சீதி ைனகி"ற திாிேநரவ 3ம!தேனசிGபைற5ழ கிய ேள. (9)

மாயி 8ேசாக(ெப 8சிைறயர கியக& வ!திடவிர க+ வ!
மணியணியல,காரவைகவைக ைன!த"ைன வ ெகனவிள+பிவ!
பாயி +பஃெறாயர+ைபயபாி +ப 8சிவிைகெகா'*வ!
பாிசி,கவைண6மிதிைரசி,கெமா*ேபா?(பத+ெபறவைமவ!
நாயக" ேபரள;+ @டணனில,ைக நாதெனனைவவ!
ந,ைக திாிசைடயாதிம,ைகயழா!ெதாடரநாதன 'மீவ!த
ேசயிதA கமல(பிரா)ெயா*+வ!தவ" சிGபைற5ழ கிய ேள
சீதி ைனகி"ற திாிேநரவ 3ம!தேனசிGபைற5ழ கிய ேள. (20)

ேபாிரவிலராம"வி*ேமாைலக'*+பிரயனி!திரா தியறE(
ெப மா" 5தேறவெரா +பகண" ெப +ேபாாிவ!ெததிC
சா ேமாவச!தனவ லளாெனனிலவ"ற"ைனய8சைனயி" மக"
த"வசதினி வி*திவி*திெர4மவாசக!த!தவ தி 5கைத(
பார5 தனி ைவ ெவெப)*மகில(பர(

 5)ெய)(

பா?!நம4லகிலேதா?!நரக &ள பலவ ம ,கதியினி
ேசரவாிகாிெய"Gைரத நாதேனசிGபைற 5ழ கிய ேள
சீததி ைனகி"ற திாிேநரவ 3ம!தேனசிGபைற5ழ கிய ேள. (11)

சிGபைற( ப வ+ 5றிG.
----------சிறிப வ+.
தேவகரCசமைனவச!தைன கா)ெடனவாEனி 6
தைகயி!திரFேதயவ"றைன=8சமேனா*ட" 6

கி
கி(
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ப நா" மைறேயா" விேதCசமனி!திரேனாடவைன=ம(
பேய 6

கி தி

ேக&வ"பத&ளாைனெயதி!ேத!தி

ேய தி +பியவரவைரெதாைல(பதியிE தி5"னா)
6டாிெலD!வ 8சனக"ேறாைக ேபால( )பகதி"
அேயவச!த"றைன ெகாண!தவரேசசிறி சிைதேயேல
அனகா திாிேநதிர@ரவ3மாசிறிசிைதேயேல. (1)

மதிவாIதசானகிேயறவ&ளேலறைணேயற
வானேரச பலேரறவச!த4டேனயிைச!ேதறி
கதிமாமணி( )பகேதறி கட"ேமேலறி கைரேயறி
கட;ள ளாலடேலறி கைன நீ க,ைக கைரேயறி(
பதிவாசைடயாரணியமிைச(ப" மாமணிC9)டரேவற(
பைகயாவைக நா'மதிேயற(பாிதவி6வநாதைனேயா
அதிேவகதிெகாண!ேதGமரேசசிறிசிைதேயேல
அனகாதிாிேநதிர@ரவ3மாசிறிசிைதேயேல.(2)

ந,ைகசனகிைக(பிதநாதனதாமைர(பி
நக  நட +வழிபிநலேமவிய )பகேதறி
ம,ைகமகிAகி)கி!ைதமைலமடவாாின8ேசர(பி
வைர=,கைர=,கட!வனவாச"பரவாசனிட8
ெச,கெண*மால5 ெச=!திறதிபரத4யிநிGத
ேத  5ன ந+O கIகி தி +பேவ'*ெமன(ெப மா&
அ,ைக மணிேமாதிர+ வா,மரேசசிறி சிைதேயேல
அனகா திாிேநதிர@ரவ3மாசிறிசிைதேயேல. (3)

ைகயி ெசபமாEைக=5ாி=ைட=8சைட=+ ற!தா,கி
க'ணனளித தி வைய கர8சிர+ ெபறதா,கி
ெம?ய" வ ,ெகாEரவிலேவ!த" வ ,ெகா]ேரD
விதிதவ ட8ெச>தேவ'=ள" ெகாEல ம"ேபா
ைமயிலைமெபறில"யானன வா?OAக கடவென"G
வல89Aபரத" 5"னமல"வ!தா"ெப மா"வ!தாென" ,
ஐயெவன(ேபா?5ழ கியவாயழகாசிறி சிைதேயேல
அனகாதிாிேநர@ரவ3மாசிறி சிைதேயேல. (4)

கைன + னசிதிரPட,கட!வன,க& பலகட!
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கைலமாென? லமாைன க&ளவர க" ெகாள கைர!
நிைனதவழியிகவ!த4யிகவ! சடா=விைன 5
நீ'டகதிேரா" மககர6நிGவிெயDபா"ெவ&ள5ட"
5ைன  மர க ல!மிCசனகி=டேனபரவனா
5னிபாலைண!தாெனன கனா 5"ேன=ைரதப பரத
கைன 5ணதி=யிகாதவ5ேதசிறி சிைதேயேல
அனகாதிாிேநர@ரவ3மாசிறி சிைதேயேல. (5)

5கதிக'*பரதனிடமணிேமாதிர,ெகா'ட'டர'ட
5க*கிழியெவD+பிெய+மா" 5தேலார5ெச=மிடதி
உைக(பா?!பரதனி"ன5ளென"Gைர மணிவ'ண"
உத;!ெத?வ(பாிகல,ெகா'*யகானகேதா ைடேயறி(
கACசி ெபற;'ட(பலவானர@ர

ேமாாிைலயிைலயா(

ெபா !தி 3கரவாதசியி விேயா '* கதியைடய
அகதி தன ,கதி ெகா*தவறி வாசிறி சிைதேயேல
அனகாதிாிேநதிர@ரவ 3மாசிறி சிைதேயேல. (6)

வதா?5னிவ"பரவைனவழி ெகா'ெடா க,ைகயிகைன
வழிேமெலதிெகா'டேயாதிதனி"மணிேதமிைச(ேபா?பர த4ட"
ேதவ ச

கைன=!ேதாளாலைணதா?Oவ

ைணதாமைரதா& வண,கி ம"ன 9ழ(பலபEய 5ழ,க
க(Bமலவி'ணவ ெபாழியCசனகிெயா*வாளாியைண ேம
கதிமா மட+ ைன!லைக கனக யேத!திய ெப மா&
அதாமைரேய!தியமதலாயேய" சிறி சிைதேயேல
அனகாதிாிேநதிர@ரவ3மாசிறிசிைதேயேல. (7)

இைம மிரவி ல(ெப மாளிைளயெப மாளிைற(ெப மா&
இவ ெமDபதான ெவ&ளெதவ + யதிேலறிவரC
சைம 5வாி கடலாதிநா" கட>!தா'ய!தC
சதமா5கராவண" பைட C சகல(பைட=ெநாி!தைமயி
ைம ,கைணக& சீைதவிடவவனா யி ேபா?(பிற கவ!த
ெகாயா" வாளியிைறவிமிைச G காெதா

ேகா)ைடைய

விைளதா, கைம + ெப வாெப மாேனயேய" சிறி சிைதேயேல
அனகாதிாிேநதிர @ரவ 3மாசிறி சிைதேயேல. (8)
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வன8ேசாிராம"றைன க'டவழியிெலா விC6வXப+
மைலேமேலறி கட பாயவதெதா விC6வXப,
கன8ேச சீைத கைடயாள,கா)ெயா விC6வXப,
காணாம ! மைலேத காணெவா விC6வXப+
இன8ேசபாதாளதி" மகெனதி!தெதா விC6வXப+
ஈைர+பவாயர க"மிைசெயதிதவி6வXப5த
அன!தவி6வXப5ளவ லாசிறி சிைதேயேல
அனகா திாிேநதிர@ரவ3மாசிறி சிைதேயேல. (9)

ேசாதி(பரமன &விதா? திய8சைனயாG5ைளயா?
ெதாைல நிலேம!தியத வா?C6 ாீவ4  5D நிழலா?
நீதி(ெப மானைண ேதா? நீ'டகவடா?( கAேவத
ெநறிேதரன!தசாைககளா? நிகD!த மத +பினதா?
ஓதிெத )சி மலாினதா?@ரCெசD!ேதெனாD கினதா?
உலவாவைம( &ளின,க:'ண;'ண;வ)டாத
ஆதி(பரமபத கனித!த &வா?சிறிசிைதேயேல
அனகாதிாிேநதிர@ரவ 3மாசிறி சிைதேயேல. (10)

சிறி ப வ+ 5றிG.
----------

சிGேத(ப வ+.
ைப!ேதா)* 5ைகவிாிப6,ெகா"ைற
9(பாி லமைற லமதா(
பாெயாளி(பாிதிமதிவ'லாேம (ப (பத+
வாிCசிைலயதா
ெகா!ேதGமழ Bத*மி( ெப +பகழி
ெகா'ட மணிவ'ணனாCெச,
ேகாகநகவாலயேதகெனா வலவனா
ெகா:; நா'வா6கியதா(
பி!தாதபாேரDந*வைண(பலைகயா(
ேபர'ட Pட 5கடகா(
ேபதித5( ரைரவாதி கேவ'(
ெப
ெச!ேத

க( ெப  நீ'ட
)ேனா"ற!த தி ைம!தேன

சிGேத

)ய ேள
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தி ேளாபரவவ 5 க' மா தியமல
சிGேத

)ய ேள.

(1)

இயபான நாதமா? ேவதமா?Oலமா
ெய'ெண'கைல கா தியா
ெய கட;: ெம க ம,க: 
ெம(ெபா :  5த"ைமயாகி(
யலானக டBபதில+ விள,கவ



ேத:மாகிெயா(ப+
ேபா* த,கீதிேத*த!
தி கA! ெசா'டா*த8
6யமான கால கண ெகDத86ராதி
பைரயா&வத8
9திரதரனான திாிேநரவ 3மாென"ற
ெசாப நடா ெநைலC
ெசயராமE,க4 க5தமாகிய
ழவிசிGேத

)ய ேள

தி ேளாபரவவ 5 க' மா திய
மலசிGேத

(2)

)ய ேள.

பாசிைலயர+ைபய+பDவநா(ப)
ப6தெந)ைலயக5க+
பாைளவா& ைக ெகா'*சிGG!ேதா)*(
பலா ேகா*சா?வGகா
O6 மவ)டேமபலைகயாக ெகா'*
ெமா?+ைபய வி9
5"ைன(பட!த ைணவ'ணCெசD8சிைற
5

கியபழி  மீள

கா6ெதGகா!தள!கி @ கிவைரெயலா,
கGவியாகாயதிலா
க'டல"பதிேநா கிவி'டல+ வைர
க*(பவளெனாDசார
ேத6ெபG தி வ8சனாதிாியி வ ழவி
சிGேத

)ய ேள

தி ேளாபரவவ 5 க' மா தியமல
சிGேத

)ய ேள.

(3)
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பாேடGெமாE திைர(பவாய மகர(பைண ேகா*
ேபா"ற ெந)ைட(
பாசிைல -தாைழமல மல! வாி(
ப6+ லானாறமாற
காேடறியாறாதயி"றெத&ள5திைன
கா>வன ேபா"ெற,கI,
கநாG "ைனய8ெசேதாG5தீ"G
கடேமEைற(பவைலவா?
ேகாேடறி5தீ"Gகைர ேமEைற(ப 
இயெவ'ேசாதிO
ெகா'டநகைர க'* ெச8ேசாதியாக
றி5மணியிைறC
ேசேடச"வழிப* மன!தம,கலவாண
சிGேத

)ய ேள

தி ேளாபரவவ 5 க'மா தியமல
சிGேத

)ய ேள.

(4)

நீரD,காம>லக"ைன ப"னா)ெபற
நிர+ 9"5றிN"ற
நீ லவளாக ம"பைதகெளலா
ெந*+பசி கனேனாயினா
பாரவகாம6ர!ெதாDைசய(
ப (பத5ைலதடதி
பாலாெறன(ெப காேவாியாG
பா?பழனதி>Dநாீ)ட,
PரD,காதேகா)ெட ைமேயGDபாட
ெகா'Oவிைட கர!
ேகாதியாAவலக!தி வர5த(பாட
ெகா&வக* ேம"ைம
ேதரD!2 தனி>ேமெயD!த &
ழவிசிGேத

)ய ேள

தி ேளாபரவவ 5 க'மா திய
மலசிGேத

)ய ேள.

(5)

அ8சிைற+ பிபா)டய !ழா?ெமௗEய'ண>ம C6ன4நீ
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அணிெத'ைர( ணாியா வ நாளில,கா ாி கைணவ(
ம8சிவ ேமனியாேனாதCசர Pடமாயைணவ(பென"ன
வா தி கைரெதா)ல,ைகயள;,க)*+ வா& விசய"மதமட க(
ப8சவ சகாயநிைனநிைனய கணதினிபகிர'ட Pடம)*+
பா?! சரப8சர+ ப86 ப8சா? க& பட(பட ெநாG கி நீ'ட
ெச8சிைறைணவிதயனி"ற ேசவக" சிGேத

)ய ேள
)ய ேள. (6)

தி ேளாபரவவ 5 க'மா தியமலசிGேத

இயணத 3மனிவெனா வனி கவிெவ&ளெமDப மகி தவைன நீ
ெய"னிைன!ெத"ெச?தாேயழாெயன றி(பாEைவவிள+பியி"4+
பய4G சர Pட+வைனெய"னவ4+ நீ பா?! பாெர"னவ!த(
ப8சரதினி"மாயன,ெகாளிதிட5"ப  திசெதD(பி(
ய" 5ெநளியாைமக'*விலாளி=" ேபாEைலயி"G 5தலா?
ெபா கள!ெதாG+ ெவறிெபGெக"G ெகாெயா"G ைனவி விசய
4 C
ெச?கவிவசென4+ ேப ,ெகா*தவ" சிGேத

)ய ேள
)ய ேள. (7)

தி ேளா பரவவ 5 க' மா தியமலசிGேத

ேபாரால,ைகயிகட;&வாராென"G ெபா 5சானகி=யிைர=+
Bைவயவ&

கவழிெய,கவழிெய"ேற ல+ ெப மா4யிைர=+

ேபரா ற கேமா*ண; நீ கியவிைளயெப மாளினா யிைர=+
பிறி கியிைலெய"G மGகிய ேடண(ெப மாளினா யிைர=+
பாராளைவதெதா பரத4யிைர=ேம5பாெவ&ள யிைர=+
பலபலெதாைக(ப*சாரசரயிைர=+ பாகாத :ெம,க&
சீராளேனமி கதாராளேனயழசிGேத

)ய ேள
)ய ேள. (8)

தி ேளாபரவவ 5 க' மா தியமலசிGேத

ெபாறிவழியிேல= திரOதி பலகல" ைனவழியிலா ாிOதி
ல4த; வழியில+ யOதிேயாைர+ லாதிகளட கினைமயா
ச வவழியி>மி க 5தலான Oாகதிெநறித ம!தரய!தர,க:)
டேமாமீறீ5 + அாிம கடாய வர தவ5&ள ம!தரOதி
றி மகாைதாியவல,காரக+ Uரேகார; தத'டOதி
Pறாிய ெத?வம4வாறிர'ைட=5ள,ெகா'டவகெகளியOதி
ெசறிவாிய ெத?வ,க: ெகல 5த"OதிசிGேத
தி ேளா பரவவ 5 க'மா திய மலசிGேத

)ய ேள
)ய ேள.

(9)
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இழிமாைல5ைடநாG தைலமாைல=&விராமண"
ெவ"றிமாைலவிDநா&
இ 'மாைலைய த&ளிய 'மாைலைய(
B)*மீர!ழா?மாைல=ைடயா"
ெகாDமாைலேமனி ெவ'டைலமாைலயா"
மகிAேபர"மணிமாைல வா,கிக
ளிமாைலமதி3தEெயைனN"ற ச!தரலணபாைல
த"ைன ேநா கி(
ெபாழிமாைலவாழEேயா விசயமாைலயி
ைனெயனவளி(பவா,கி(
ேபாைற பிரா)ய 3மா" வ கவ கநீ
Bெணனவழ,5தி"
ெசDமாைலேபாெலன ெமாழிமாைலெகா'*ளான
சிGேத

)ய ேள

தி ேளாபரவவ 5 க'மா தியமல
சிGேத

(10)

)ய ேள.

சிேதப வ !றி.
!றி.
அமா பிைளதமி !றி.
!றி.
---------------xxxx
------xxxx-------xxxx--------

