3. மேகதிர கா
16. ச க
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3. Mahendhira kaandam
க  வ ைத  ப ட ல

ஏயின பாைமயி இவ£¢

yeyina paanmaiyin ivanmoodhoo

மாய  எைலயி வகிற
ஆயிர வா ள அடர
ேமயின தைம விள !"றா .

ஓல உைட%கட உமிழகிற
நீல விட திைன நிக ெம*யா
மாைல +ைடபல வடைவ தீ%
ேகால ெமன-சிைக ெகா /"றா

maayathrum ellaiyin varugindra
aayira vaagula adalveerar
meyina thanmai vilambutraam.
olam udaikkadal umizagindra
neela vidaththinai nigarmeiyaar
maalai yudaippala vadavaiththeek
.

kola menachchigai kondutraar.

தீ0களி றாதிய திறமா%க
தா0 ைவ ேயா/ தைலெப*ேத
ஆ0 ள ேசாாி அறாதீம
பா0கா¢க அனெதா ப வாயா
எைலயி ேநமிக யா2தா
ஒெலா4 நீாி உைடெதன%
க5ைற சி6 க0ெகா ெசெலன ஆ தன ெசகிறா

16. Sagaththiravaagugal vadhaip padalam

theengali raadhiya thiralmaakkal
thaanguvai yodu thalaippeidhe
aangula sori araadheemap
.

paangal annadhor paguvaayaar.
ellaiyin nemigal yaavundhaam
olloli neerin udaindhennak
kallurai sindhu karungonmooch

.

sellena aarththanar selgindraar.

ேவ7

veru

ைமவ நீல வைர ெதாைக தா0
ெமா*வ கிற 89% : ெவன
ஐவைக ;"றி அம தக வாைன
ைதவ கிற தைல ெதாைக ெகா டா

maivaru neela varaiththogai thaangum
moivaru gindra mudikkuzu venna
aivagai nootrin amarndhakal vaanaith
.

மராமர மானைவ மாதிர ெம0
பராவ வி/

thaivaru gindra thalaithogai kondaar.
maraamara maanavai maadhira mengum

தி/ பலகவ ெடன
விராவிய அ0கத ேமவிய விள0
ஒராயிர மாகிய ஒ !ய 8ளா .

paraava viduththidu palakava denna

எ:%ெகா/ 8 தைல எ•க பி நா<சி
க:%கைட ச0ெகா/ கபண ெவ>வா
ம:%கைத ச%கர வ-சிர மாதி
வி:பைட யா2 விராவிய ைகயா .

yezukkodu muththalai egambil naanjil

viraaviya angadha meviya vilangum
oraayira maagiya onbuya mullaar.

kazukkadai sangodu kappanam vevvaal
mazukkadhai sakkaram vachchira maadhi
vizuppadai yaavum viraaviya kaiyaar.

எ ட ேநமிக ஏ: அள%க
ம டல மான2 ம@யி யா20
ெகா 99 @0 ைற விறி நிர பா
த டம ெதன அகற வயி"றா .

yendagu nemigal yezum alakkar

வி:மிய ப•றைல ெவ பணி ேயைன%
:ெவா/ ேபா"றின ெகா /ற லா"றா
த:திட நா9ய த"கய வா ேபா
கழக அர"7 கழ"7ைண ெகா டா .

vizumiya paralai vembani yenaik

இ!ய ஓ 8க எ*திய வாேனா
ஒவைன ெவல ஒராயிர ராேன
ெபாவைக ெசறிட !ைமய ெதனா
வபழி +னி மனதள கிறா . 10

irupuyam ormugam eidhiya vaanon

மாகர வா8ன மாையயி வதா

maagara vaanmuna maayaiyin vandhaan

mandala maanavu mannuyir yaavung
kondidi nungurai vindri nirambaa
dhandama dhenna agandra vayitraar.

ஆைகயி னாஇவ ஐெதன வானி"

ேபா வ னாஇ6 ெபா*யல வேல
ஏ மி ஏ மி எ7ெச கிறா .
மீளிைக யாெலறி ேமத
மாளிைக ேகா!ர ம

ேவர

டப Aவ
காளிக ரனக ர0கெகா ேட"7
ளிக ெச*தன  தி/ கிறா

kuzuvodu potrinar kondura laatraa
thazudhida naadiya tharkayar vaarpol
kazalgal aratru kazutrunai kondaar.

oruvanai vella oraayira raanem
poruvagai sendridal punmaiya dhennaa
varupazi yunni manandhalar gindraar. 10

aagaiyi naalivan aidhena vaanir
poguva naalidhu poiyala valle
yegumin yegumin endrsel gindraar.
meeligai yaaleri medhagu vera
maaligai gobura mandabam veezva
kaaliga rannaga rangalko detruth

.

thooligal seidhanar thoorththidu gindraar.

எ*ெயன ெம*யிைட எ0 விய பெச*யன க வழி ெசதழ சித
ெவ*ய உயி ெபழ ேவ 2ள ள
ஒ*ெயன ஓ9ன உ"றி/ கிறா .

yeiyena meiyidai engum viyarppach

நாக தம%ெகா நமறைன யேனா
ஆகிய ஆயிர ஆயிர ெமா* ப
ேவகம தாகி வி: த ர
வா ைவ எ*தி மட0க4 ஆ தா£¢.

naagar thamakkor namandranai yannor

seiyana kanvazi sendhazal sindha
veiya vuyirppeza vervula moola
oiyena odinar utridu gindraar.

aagiya aayirar aayira moimbar
vegama dhaagi vizuththagu veera
vaaguvai eidhi madangalin aarththaar.

ஆ
தா
பா
தீ

தி/ ஓைத அகெசவி ெசல
ெதாைக 0 தட !ய ர
தன ெவயி ப ெடாி ெச*த
தென ன-சிறி ேதநைக ெச*தா.

aarththidum odhai agansevi sellath

ேமனிமி மதர ெவ"ெபன நிேற
வானள ேவா0 மராமர ஒைற
ேதனின வாறிைச சிதி யர"ற
ஊ8தி ைகெகா ெடாசி தன மேனா.
அ ட இ 9ட ஆதவ ராேனா
மி 9ய ேபெராளி திட ர
வ டைழ 67 மராமர அ0ைக
ெகா ட6 ப8ைற ேகாC!ற ெச*தா.

menimir mandhara verpena nindre

ேவ7

veru

மாயிர ம!ள மராமர

இ7 ேத
யஅம ராட 8ய ெதானிைலைம
ேநா%கி
ஆயிர அ/ த!ய ஆயிர அ0க
யின க அ ணைல 8ரCபைட
ெசாாிதா .

maayira maruppula maraamaram iruththe

ெதா/ தன க வா கைணக ெதாCடன க
ைவேவ
எ/ தபல ேதாமர எறிதன க ஆல
வி/ தன க 8 தைல வியக:8
உ* தா
அட" 4ச சின க ஆழிக 6ரதா .

thoduththanargal vaarkanaigal thottanargal

இபாிசி @ளபைட யா28ைற 0
ைம!யக ெளனவைர விறிவிைர வாக
ஒபாிய ரமிைச உ* திட5 அேனா
6ெபா/ மரதனி Dழ"றிஅட உ"றா. 20
விCடபைட யாைவ+ ெவ76கள வாக
பC9ட மர0ெகா/ பராகமைவ ெச*ய
உCெடௗ¤வி மானவ ஒராயிர ர"
கிC9ன வைளதன கிள தம 8யறா .

ipparisi nullapadai yaavumurai thoongu

thaarththogai thoongu thadambuya veeran
paarththanan meeveyil panderi seidha
theerththane nachchiri thenagai seidhaan.
vaanala vongu maraamaram ondraith
theninam vaandrisai sindhi yaratra
oonmudhir kaiko dosiththanan manno.
andam irundida aadhava raanor
mindiya peroli veendhida veeran
vandazai thundri maraamaram angai
kondadhu panmurai kotpural seidhaan.

thooyanama raadal muyal thonnilaimai nokki
aayiram aduththapuyar aayirarum angan
mooyinargal annalai muratpadai sorindhaar.

vaivel
eduththapala thomaram yerindhanargal aalam
viduththanargal muththalai viyankazumul
uiththaar
adarkulisam veesinargal aazigal thurandhaar.

maippuyalga lennavarai vindrivarai vaaga
oppariya veeranmisai uiththidalum annon
thuppodu marandhani suzatriadal utraan. 20
vittapadai yaavaiyum verundhugala vaagap
pattida marangodu paraagamavai seiya
uttelavin maanavar oraayirarum veerar
kittinar valandhanar kilarndhamar muyandraar.

ஒC9யம ரா9ய ஒராயிரவ தா80
ெகC9ாிய ேமநிக ேகAகிள !ய ேதா
மC/நைன வா சிைன மர0ெகா/ !ைட ேத
சCடக மிற6ப/ தைம!ாி "றா.

ottiyama raadiya oraayiravar thaamung

ெச%க !ைர <சிெக: ெசனிக கிழிதா
ெந%கன கேபாலவைக ெந"றிபிள 2"றா
அ%கநிைர சிதின அல0 ைழ ய"றா
உ%கன க பெலயி 7ைடதன க
6 ட .

sekkarpurai kunjikezu sennigal kizindhaar

வா*நிைர பகி தன க மாைழதிகA க ட
மான2 8ாிதன க அ"றன க
ெபா"ேறா
ஊனமக அ0ைகக ஒசிதன தைசேத
Fன87 மா பிைன பிளதன தள தா .

vaainirai pagirndhanargal maazaithigaz kanda

உதிக ட0காி உைட6 ட யா2<
சிதின ம0ெகழி சிைததன !ற0க
86ெதாட எெபா/ 8ாிதன க வாம<
ச6ெபா கிற8ழ தாள9க அ"றா .

undhigal kudangarin udaindhukudar yaavunj

kettiriya merunigar kazgilar puyaththon
mattunanai vaarsinai marangodu pudaiththe
sattaga mirandhupadu thanmaipuri gutraan.

nekkanar kapolavagai netripila vutraar
akkanirai sindhinar alangukuzai yatraar
ukkanargal palleyi rudaindhanargal thundam.

maanavu murindhanargal atranargal potrol
unamagal angaigal osindhanar dhasaindhe
peenamuru maarbinai pilandhanar
thalarndhaar.

sindhinar karungezil sidhaindhanar purangan
mundhuthodar enbodu murindhanargal
vaamanj
sindhuporu gindramuzan dhaaladigal atraar.

தன க ேளா சிலவ A6மிதி பC/
ேத*தன க ேளா சில ெச*ய ட சிதிசா*தன க ேளா சில த0 தி ஆ"7
ேதா*தன க ேளா£¢சில 69 தன க
சிேலா .
எறிதி/ பைட ெதா தி ஏ 8ன A6
மறிதன க ேளா சிலவ மா*6கக
ன ேபா*ெசறிதன க ேளா சில சிைத6தைல
ேபா+
8றித2ட ெகா டம 8யறன க
சிேலா .

veendhanarga lorsilavar veezndhumidhi pattuth
theindhanarka lorsilar seiyakudar sindhich
chaaindhanarga lorsilar thangurudhi aatrul
thoindhanarga losilar thudiththanargar sillor.
yerindhidu padaiththogudhi yegumanam
veezndhu
marindhanarga lorsilavar maaindhugaga
nampoich
serindhanarka lorsilar sidhaindhuthalai poyum
murindhavudal kondamar muyandranargal
sillor.

ஏரக5 ர தமி யா%ைகயி6 வ ண<
ேசரவிற உ"7ைடய ெச>வியி எ:த
ேசாாிநதி மாநக ெதாைல 6வள வாாி
வாாிதி நிைறதவனி மீதி@ ம/ த.
ேவ7
அறெத ாி6ண ஆ டைக அகமர
!ைடப%
ைறத ெசனிவா திாிவன எயி"ெறா/
லவிெசறித ேதவேரா டமி ெதாளி 6 டவ
ெசனி
நிைறதி டாமதி 6ைணகவ  6ல2த
ேந .

yeragalum veerarthami yaakkaiyidhu vannanj

அடெகா ெமா* பின மர !ைட
த5<சில அ2ண
உடசி னபாி 8க தவ தைல6மி 6திர
ெந96 வா*வழி சிதA தன ெந/0
கட5
வடைவ மா8க ம0கிகா றி/வேத மான. 30

adalkol moimbinan marambudaith thalunjila

seraviral utrudaiya sevviyin yezundha
sorinadhi maanagar tholaiththuvalan vaari
vaaridhi niraindhavani meedhinum maduththa.
veru
arandhe rindhunar aandagai aganmaram
pudaippak
kuraindha sennivaan thirivana yeyitrodu
kulavich
serindha dhevaro damirtholith thundavar senni
niraindhi daamadhith thunaikavarn dhulavudhal
nerum.

avunar
udalsi nappari mugaththavar thalaithumin
dhudhira
nedidhum vaaivazi sindhaveezn dhanarnedung
kadalul
vadavai maamuga mangikaan driduvadhe
maana. 30

வள மாமர த /ெகா ட9 த5
வ4ேயா
பிைள மாமதி எயி"றணி சி6வி
ெபய ேத
அள ேவைலயி 8ைற8ைற Aவன
அதக
6G மீகண உக /A கிறேதா
ெதாட பி.

vallal maamarath thandukon dadiththalum
valiyor
pillai maamadhi yeyitrani sindhuvin peyarndhe
allal velaiyin muraimurai veezvana adhankan
thullu meenkanam uganduveez gindradhor
thodarbin.

வ4த HA8ைற யாவேர கடதவ மர தா"
ெபாலத ய0 I மா பின எ"றி/
ெபா:தி"
கல6 ேபா ெச*தா ஓ சில வாள/
கர ேபா*
ெதாைல6 ளா ெச5 ெநறியிA
தவ சிர 6ணிப.

valindha vuzmurai yaavare kadandhavar
maraththaar
polandha yangupoon maarbinan yetridum
pozudhir
kalandhu porseidhaar orisilar vaaladu
karampoith
tholaindhu laarselum neriyinveezn dhavarsiran
dhunippa.

இைனய ப"பல நிகழதிட இைணயிலா

ஒவ
திைனயி ேவைலயி ஆயிர !ய8ைட
திறேலா
அைனவ த ைம+ ப•7ணி ப/திற
அC/
தனிைம தெனா/ நிறன அம %கள
தனி. 33
ஆக திவி த

- 803

inaiya parpala nigazandhida inaiyilaa oruvan
thinaiyin velaiyil aayiram puyamudaith thiralor
anaivar thammaiyum paruni padundhiran attuth
thanimai thannodu nindranan amarkkalan
dhannil. 33

aagath thiruviruththam – 803

17. வ - சி ர வா

வ ைத  ப ட ல

17. Vachchiravaagu vadhaip padalam

J9 ஆரம இய"றினா த வ4 ைற6
9 ஆவிேபா* விளித5 அன6 விைரவி
ேந9 வி ணிைட நKகிய 6வ நிலா
ேதா9 யாGைட அ2ண ேகா 8!ெச
7ைரபா .

koodi aaramar iyatrinaar thamvali kuraindhu

67 ஆயிர ெமா* !ைட நிபைட
ெதாைகஞ
ெச7 சிலம !ாிதன அவன6 ெதாியா
ஒெறா பாதவ பறி தன !ைட த5
ஒ0ேக
ெபாறி Aதன ! தவா றீெதன
!கறா .

thundrum aayira moimbudai ninpadaith

!கற ேவைலயி அ2ண ேகா
!ைரயிேலா வைம
!கற ேவைலயி வடைவயா அழெலன
ெபா0கி
அகற னெப மித 6ட ஆைண+
திற5
அகற னெப 6ய ெகாளீஇ யிைனயன
அைறவா.

pugandra velaiyin avunarkon puraiyilon vanmai

உைமய ளி

umaiya liththidu sirumagan thoodhuvan oruvan

தி/ சி7மக 6வ ஒவ
எம6 8ன வ தவமதி ெச*தன ஏகி
அமாி யாைர+ அC/நி றின8
அகலா
நம6 ெகா"ற8 ந7ந றாெலன
நைக தா.

veedi aavipoi vilidhalum annadhu viraivin
nedi vinnidai nanugiya thoodhuvar nillaa
thodi yaaludai avunarkon munbusen
druraippaar.

thogaignar
sendru sillamar purindhanar avanadhu theriyaa
ondror paadhavam pariththanan pudaiththalum
orunge
pondri veezndhanar pugundhavaa reedhenap
pugandraar.

pugandra velaiyin vadavaiyaar aazalenap
pongi
agandra nanperu midhaththudan aanaiyun
thiralum
agandra nanperun dhuyarkoleeie yinaiyana
araivaan.

emadhu munnamvan dhavamadhi seidhanan
yegi
amaril yaaraiyum attunin drinnamum agalaan
namadhu kotramum nandrunan raalena
nagaiththaan.

8-ச க !கA அ2ண ேகா 8னிவிைன
8னி
ய-ேச ன%கிள  ெத:6ெச றவன9
வண0கி
ெம*- சிர0க ஓைரயி திற5ைட விறேச
வ-சி ர தி ெமா* !ைட% காதல
வ பா.
ெநா*ய 6வ ெபாC9னா இ திற
Mவற
ஐய ேகCகநி" கிய5ேம இைறயிவ அமா¢தி
ெமா*யி யாெச7 ம"றவ ெப8ர
8%கி%
ைகய கப/ 6*பனா அன6 கா 9.
ேவ7

muchcha kampugaz avunarkon munivinai

என ேலா/ இறெபதி உ"றிடா
மன ைமதைன ேநா%கி மகிA2றா
அன தைமைய ஆ"7தி நீெயன
பனி ேய ப9பணி தானேரா.

enna lodum irappedhir utridaa

விைட! ாிதிட ெம*வழி தாைதத
அ9வ ண0கி யக7ம ேகாயி4"
!ைடயி தன ேபா பைட- சாைலயி
இைட! தன யா வ: தேவ.

vidaipu rindhida meivazith thaadhaithan

அCட இறி அம த சா4ைக
இC/ மா பி இ7%கி வய த
பC9 ைக%கல பால 67 திேய
!C9 அ0 4 I / ெபா%ெகன.

attal indri amartharu saaligai

ஆணி ெகா

ட அயி"கைண ெப*தெபா"
ணி ெகா /பி 6 ைப மிைல-சிேய
நாணி ெகா / நலத கா 8க
பாணி ெகா / பைடபிற ஏதிேய. 10

aani konda ayirkanai peidhapor

ெகா"ற மாரம % ேகால0க உளன
8"ற ேவெகா / ாிவி ெவ<சம
க"ற காைள க6ெமன ேநா%கிேய
D"7 க மிய % கினன ெசா5வா.

kotra maaramark kolangal ullana

munni
yachche nakkilarn thezundhusen dravanadi
vanangi
meich sirangal oraiyiru thiraludai viralser
vachchi raththiru moimbudaik kaadhalan
vaguppaan.
noiya thoodhuvan poruttinaal iththiram nuvaral
aiya ketkanir kiyalume iraiyivan amaadhi
moiyil yaansendru matravan perumuran
murukkik
kaiya gappaduth thuippanaal annadhu kaandi.
veru

mannam maindhanai nokki magizvuraa
anna thanmaiyai aatridhi neeyenap
panni yegum padipanith thaanaro.
adiva nangi yagandruman koyilir
pudaiyi rundhana porppadaich saalaiyin
idaipu gundhanan yaarum vazuththave.

ittu maarbin irukki vayaththagu
patti kaikkalan paalath thuruththiye
puttil anguli poondu porukkena.

thooni kondupin thumbai milaichchiye
naani kondu nalaththaru kaarmugam
paani kondu padaipira yendhiye. 10
mutra vekondu moorivil venjamar
katra kaalai kadhumena nokkiye
sutru kammiyark kinnana solluvaan.

மி%க ந பைட ெவௗ¢ள தி ேலா சில
ெதா%க Iச ெதாழி4ைன 8"யி
இ%க ணத  இவ எற5
த%க ேதெயன தாAதவ ேபாயினா .
ஆ0 நிறி/ ஏவல அபணி
தா0கி ேயக த வ த0 ேகாமக
நீ0க 47த நீழ4 வதி/
பா0க யாைர+ ேநா%கி பகவா.

mikka nampadal velalaththi lor sila

மர ேவவி/ ேகா"ெறாழி தைனசமாி ெவெறா தா பி தைள!ாீஇ
இைமெயா /0 8 எைத8 உ*% வ
அைமதி ேபா% கைனவி எறன.

kumara velvidu kotrozil thoodhanaich

பால ம"றிைவ பன5 நெகனா
ஏ5 கிற இைளஞ மள
ேமைல ெவ<சம ெச*ய விைர6ேபா %
ேகால ெம*தி% ழீஇயின ேகாC!ற.

paalan matrivai pannalum nangenaa

தா7 ெகா டவ த றி பி"ெச5
;7 ;7 ெநாறிபாி மாெபறீஇ
7 ப ணைம ேதெராறி ெவ*ெதன
ேவறி னாெமா* பிப6 ெகா /ளா.

thaaru kondavan thankurip pirselum

ததி ர 6 தைலவ த ைமத
மதி ர 6 மதிஞ த ைமத<
Dத ர 6 ெதாட பினி D"7றா
எதி ரெப ேத களி ஏறினா .

thandhi raththuth thalaivar tham maindharum

ஆன ேவைல அரச Dதவிட

aana velai arasan sudhanvidap

ேபான க

மிய ேபா விைன Jறிேய
யாைன ேமெகா 9 பைண எ"ற5<
ேசைன த 8C சிலதிர /"றேவ.
ஒ0 தா பல ஓட4 அனைவ
பர0ெகா ள"காி தாகி ப9மக
!ர0கி ழிதி/ ! ெகா டர"றேபா
இர0 ஓைதெகா ேட வ ேத கேள.

thokka poosal thozilinai muryi
ikka nandharu veerivan endralun
thakka theyenath thaazndhavar poyinaar.
aangu nindridum yevalar appani
thaangi yegath thaguvarthang komagan
neenga lindruthan neezalin vandhidum
paangar yaaraiyum nokkip pagaruvaan.
samaril vendroru thaambil thalaipureeie
imaiyo dungumun endhaimun uikkuvan
amaidhir poruk kanaivirum endranan.

yelu gindra ilaignarum mallarum
melai venjamar seiya viraindhupork
kola meidhik kuziieyinar kotpura.

nooru nooru norilpari maanpereeie
veeru pannamai therondrin veidhena
veri naanmoim birubadhu kondulaan.

mandhi raththu madhignartham maindharunj
sundha raththuth thodarbinil sutruraa
yendhi rapperun thergalil yerinaar.
pona kammiyar porvinai kooriye
yaanai melkon dirumbanai yetralunj
senai thammut silathiran dutrave.
orungu thaambala odalin annavai
parango larkari dhaagip padimagal
purangi zindhidu punkon daratralpol
irangum odhaikon deguva thergale.

கவி வான0 கட5 / ெச57
வைரக ளாெமன வ6த ேம5றீஇ
உமி ன ைத உ ெதா4 ேகCட5
ெவவி ழ விைரவன ேவழேம. 20

karuvi vaanang kadalundu sellurum

கிC9 நா/ நயன80 ேக/ெச*
ெதாCட லா த உள8< Dழறிட
ெவC/ மாதிர ெதைல+< சாாிைக
வCட மாகி வவன வாசிேய.

kitti naadu nayanamung kedusei

ஆட ேவகைத ஆழி அலபைட
பா/ ேச த பலைகஔ¢ வாசிைல
நீ/ Nல ெந/ம: ஆதியா%
J/ பபைட ெகா 9/ ைகயினா .

aadal velkadhai aazi alappadai

இ9 த ெசால இைமயவ ேபா பல
89 த ெமா* ப 8ரணிய பபைட
வ9 த க"பின மாவைர யானைவ
ப9 த ல தி" பட தன காCசியா .

idiththa sollar imaiyavar porpala

விD பி மாைல மிைல-சிய <சிய
பD ெபா ரெம* பC9ைக ெந"றிய
நிD ப அனெதா ேநரல ேசாாியி
அD ப றாத அகபில வாயினா .

visumbin maalai milaichchiya kunjiyar

தீம ட0க திற4ன

ெத!ல%
ேகாம ட0க4 ெகாைகைய த0கிைள
தாம ட0க தறிபிள தா ெத:
மாம ட0க தைனெபா வைமயா .

theema dangal thiralinar thenpulak

ஏ ெவ<சமா¢% ெகற5 I பாீஇ
மாக அ<ச வள ெத: ேதாளினா
ேமாக இலவ ெமா* பினி ேமலவ
ரா ர அளபில எ*தினா .

yegum venjamaak kendralum poonpareeie

varaiga laamena vandhudham melureeie
urumi naththai uguththoli kettalum
veruvi veeza viraivana vezame. 20

thotta laartham ulamunj suzandrida
vettu maadhirath thellaiyunj saarigai
vatta maagi varuvana vaasiye.

paadu serndha palagai ov vaalsilai
needu soolam nedumazu aadhiyaak
koodu palpadai kondidu kaiyinaar.

mudiththa moimbar muraniya palpadai
vadiththa karpinar maalvarai yaanavai
padiththa laththir padarndhanna kaatchiyaar.

pasumbon veerameip pattigai netriyar
nisumbar annadhor neralar soriyin
asumba raadha aganpila vaayinaar.

koma dangalin kolgaiyar thangilai
thaama dangath thari pilan dhaarththezu
maama dangal thanaipporum vanmaiyaar.

maagam anja valarndhezu tholinaar
mogam illavar moimbinin melava
raagum veerar alappilar eidhinaar.

ஐ6 ;ெற@ ெவௗ¢ள அ:0 ேத
ததி யி : தா@ அைனயேத
உ6 மா%கள ராயிர ெவௗ¢ளமா
பத மி%க பதாதி இரC9ேய.

aindhu noorenum velalam azunguther

இ ெதா ைகப/ ஈாி தாைன+
ைம தி ைர%கட வாாியி ஆ !றீஇ
ப தி ரC9 பட !ய த ணைல
த த மி"கல ெதாறி தழீஇயின.
69வ ல !ாி 66பி ச-சாி
க9ெகா ெமாைத கர9ைக த Kைம
இ9ெகா ேபாி இரைலக ஆதியா
89வி லாவிய 8"7 8ழ0கிய.
இ"ற எைலயி ஈாி தாைன+
ெந"றி ேயகைட நீடய 4"ெசல
ம"7 ளா கG வதிட வ-சிர
ெபா"ற ட !ய ெபாெளன ேவகினா.

iththo gaippadum eeriru thaanaiyum

thandhi yinkuzuth thaanum anaiyadhe
undhu maakkala raayiram velalamaam
pandha mikka padhaadhi irattiye.

maiththi raikkadal vaariyin aarppureeip
paththi ratti padarpuyath thannalaith
thaththa mirkalan dhondrith thazeeieyina.
thudiva lamburi thundhubi sachchari
kadikol mondhai karadigai thannumai
idikol peri iralaigal aadhiyaam
mudivi laaviya mutru muzangiya.
itra ellaiyin eeriru thaanaiyum
netri yekadai needaya lirsela
matru laargalum vandhida vachchirap
30

potra dampuyan pollena veginaan. 30

வ4 ய%க/ மாெபா மானவா¢
ெச4 ய%க8< ெச4ைன மா7ெகா
ெசா4 ய%க8 6 ெணன ெதா%ெக:
ப4 ய%கட ஆ ! பரதேவ.

valli yakkadu maanporu maanavaa

ஊழி மாபைட ஒெலன ேவெயழ

vuzi maalpadai ollena veyazap

Iழி ஈ 9வி ெபாெளன 9ய
ேவழ மாவைர Aத தானநீ
ஆழி ெயன அக!வி ெகாளேவ.

selli yakkamunj sellinai maarukol
solli yakkamun thunnenath thokkezu
palli yakkadal aarppum parandhave.
poozi eenduvin pollena moodiya
veza maalvarai veeztharu thaananeer
aazi yenna aganpuvi kollave.

திகத எC/ திநிழ ஓ-சிேய
உகத ேத களி ஒ ெகா9 ஆ/வ
கவி / தி/ ெகா"றவ ஆ"றக
டகசி ர0க அைசபன ேபாறேவ.

thigandham ettun thirunizal ochchiye

ஆ எைல அ2ண ம ேத மிைச
ேப*க NA6 பிண0கி மைலதன
காக யா20 க: ெவ< ேசன80
Jைக ேயா/ ழீஇயிர0 "றேவ.

aagum ellai avunarman thermisaip

ugandha thergalin onkodi aaduva
guganvi duththidu kotravan aatralkan
dagansi rangal asaippana pondrave.
peigal soozndhu pinangi malaindhana
kaagam yaavung kazugumvej senamung
koogai yodu kuziierang kutrave.

ம9த வா+ைட வ-சிர ெமா* பினா
பி9 த ைகயி" ெப<சிைல Aத6
ெதா/ த ெவM7 ணி+ இ"றதா
69 த வாஇட% க கG ேதாகG
அ
க
வி
எ

madindha vaayudai vachchira moimbinaan
pidiththa kaiyir perunjilai veezndhadhu
thoduththa vennoru thooniyum itradhaal
.

ண ைமதன தாழிய ேத மிைச%
ண கெகா9 ைகயற Aதன
ணி ஏ7 விD பிறி ஆ பன
ணி தீ% றி இ>வைக +"றேவ.

உ"ற காலைவ உGற% ெகாகில
ெச"ற ேமெகா / ெசனிேயா ப 6ளா
ம"ெறா ணி+ வா£¢சிைல +0ெகாளா
ெபா"ற ட0ைக !றதனி" ேச தினா.
ெமா*ெகா வ-சிர ெமா* பஇ
தைமயா
ெவ*ய தபைட ெவௗ¢ளெமா ேடகிேய
ெச*ய ேவ5ைட- ேசவக ஏவெச*
ஐய நிற அ/கள எ*தினா.
வ
த
அ
க

/ லாெதாைட வ-சிர வா த
ட ேமா/ சம %கள< ேச த5
ட நாயக 6வ அனைவ
/ நி7 கழ7த ேமயினா.

thudiththa vaalidak kangalun tholgalum.
annal maindhana thaaziyan thermisaik
kanna kankodi kaiyara vaazndhana
vinnin yeru visumbindri aarppana
ennil theekkuri ivvagai yutrave.
utra kaalavai ullurak kolgilan
setra melkondu senniyor paththulaan
matror thooniyum vaasilai yungolaap
potra dangai purandhanir serththinaan.
moikol vachchira moimban ith thanmaiyaal
veiya thanpadai velalamo degiye
seiya veludaich sevagan yevalsei
aiyan nindra adukalam eidhinaan.

vandu laandhodai vachchira vaagudhan
thanda modu samarkkalanj serdhalum
andar naayagan thoodhuvan annavai
kandu nindru kazarudhal meyinaan.

ேவ7

veru

இதிர ஞால ைவய திைறவேன அல
ம"ைற
ைமதாி ஒவ னா வபவ வவா
றைன
8திய தாைன ேயா/ 8ரணற 8%கி C9
அதிவா ! 8 எைத அ9ெதாழ
ேபாவ எறா. 40
எறிதிைர அள%க என ஈ /7 அனிக
யா2
8ைற8ைற சா9 வத 8தவைன 89 6

indhira gnaala vaiyath thiraivane allan matrai

மாைல

mudiththu maalai

maindharil oruva naagum varubavan varuvaan
rannai
mundhiya thaanai yodu muranaru murukki
veetti
andhivaan pugumun endhai adithozap povan
endraan. 40
yerithirai alakkar enna eendurum anigam
yaavum
muraimurai saadi vandha mudhalvanai

உ7த8 விசய ேமா/ ஒ*ெயன மீேள
எனி
அ78க ஐய த ஆவேனா அ9ய
ெனறா.

urudhalmun visaya modum oiyena meelen

எ 9ைச !க: ர இைனயன விள பிெச>ேவ
! டாீ க 6 ெபா"றா !தியா
இைற<சி ேபா"றி
ம டம 8ய7 ேநமி மறிதர வைரக கீற
அ ட8 திைச+ வா@0 50க ேதா
ெகாC9 ஆ தா.

endisai pugazum veeran inaiyana vilambich

ennin
arumuga aiyan thoodhan aavano adiya
nendraan.
sevvel
pundaree kaththup potraal pundhiyaal irainjip
potri
mandamar muyandru nemi marithara varaigal
keera
andamun dhisaiyum vaanung kulungaththol
kotti aarththaan.

ஆ தி/ ஓைத ேகளா அம றி ெத:ேத
ேமேலா
கா தி/ ததி ேமேலா£¢ கவனமா !ரவி
ேமேலா
ேப தி/ நில தி ேமேலா பிற0 சீ ர2ண
யா
ேவ தன தி£¤6 சிைத ெவவின விள !
கிறா .

aarththidum odhai kelaa amarkurith thezudher

வாழிய உலக

vaaziya ulagam yaavum mannuyirth thogaiyu

மாய

யா2 ம@யி

ெதாைக+

ஊழியி தனிநி றா£¢% உ திர
ஆ ேபா அேற
ஆழிகC கரச ஆ ேபா அ ட0க ெந%க
ஆ ேபா
ஏAகட 5ைடத ஆ ேபா இ திற ஆ ப
ெதறா .

melor
kaarththidu thandhi melo gavanamaap puravi
melor
perththidu nilaththin melor pirangusee ravunar
yaarum
verththanar thindhu sindhai veruvinar vilambu
gindraar.

maaya
uziyil thaninin raakkum uruththiran aarppo
andrel
aazikat karasan aarppo andangal nekka
aarppo
yezkada ludaindha aarppo iththiram aarppa
dhendraar.

ெசவ4 ெகா ட சீ"ற- ெச0கணா
ஆ % ஓைத
மமல ெதாைடய லாக வ-சிர வா
ெவேபா
இப6 ெசவியி Q/ இரவிய !ைழக
!%க
உெமன- ேசற ேலா/ உள பனி
6ைர%க உ"றா.

seruvali konda seetrach senganaan aarkkum

ஈெர: திற த வான உலகி@ இ7 காறி
ேபெரா4 ேகCட திறா பிறததி 6ழனி

eerezu thiraththa vaana ulaginul indru kaarip

யாேதா

yaadho

ேததி ெர7 பா0க உைழயாி ெசப
தி ேட சாரதி விசய ெனபா தாAதிைவ !கல
உ"றா.
ெத"ெறன உண தி மாேத ெச5 திய வலவ
ெனேற
ம"ெறன 6ைரைய எள வைலேம"
கா 9 எைத
அ"றமி பைடயி ேனா/ அம ெசய வத
நா9
ஒ"ெறன நிேறா ேபா ேவC டா தி/
ஒ4R ெதறா.
6வ ஆ பி ெத7 ெசா58
உ 6% க க
மீெதாி ெபா0க ந% ெவ*6யி 6ரபி
யாேபா*
ஈெதா கண தி அனா இக8ர
அழி 6 ப"றி
தாைக8 உ*ப கா 9 சரத இ தைம
ெயறா.

odhai
marumalarth thodaiya laaga vachchira vaagu
venbon
irubadhu seiviyi noodum iraviyam puzaigal
pukka
urumenach sera lodum ulambanith thuraikkal
vutraan.

peroli ketta thindraal pirandhadhith thuzani
therudhi rendru paangar uzaiyaril seppath
thinderch
chaaradhi visaya nenbaan thaazndhivai
pugalal utraan.
thetrena unardhi maanther seluththiya valava
nendre
matrena dhuraiyai ellal vallaimer kaandi endhai
atramil padaiyi nodum amarseya varudhal
naadi
orena nindron porvet taarththidum oliyi
dhendraan.
thoodhuvan aarppi dhendru sollumun uruththuk
kangal
meedheri ponga nakku veidhuyirth thurappi
yaanpoi
eedhoru ganaththin annaan igalmuran
aziththup patrith
thaagaimun uippan kaandi saradhamith
thanmai yendraan.

எறிைவ உைர 6 ேபா6 எைலயி
8ன மாகெசறி/ அ2ண ர ேசைனைய வ 6சீறி
த7ைண தாG ேதாG தட%ைக+

endrivai uraiththup podhum ellaiyin munna

அனிக மாக

aniga maaga

நிறேதா ர றைன ேநமியி" D"றி
ஆ தா .
ைகதனி இத ெச ெபா" கா 8க0 னி 6
ெவ0ேகா
எ*தன 8சல நா<சி எறிதன த ட<
Nல
ெப*தன கணி-சி விCடா பி 9பா ல0க
 தா
ெந*தவA அயிேவ ெதாCடா ேநமிக
உC/ கிறா . 50

maagach
sendridum avuna veerar senaiyai vaguththuch
seerith
thandrunaith thaalun tholun thadakkaiyum
nindradhor veeran rannai nemiyir sutri
aarththaar.
kaidhanil irundha sembor kaarmugan kuniththu
vengol
endhanar musalam naanjil erindhanar thandanj
soolam
peidhanar kanichchi vittaar pindibaa langal
thoorththaar
neithavaz ayilvel thottaar nemigal uruttu
gindraar. 50

ேவ7

veru

த<ெசன% ெகா/ைமெச* தானவ
பைடஞ க
ெவ<சின தைமயா வி/பைட%
கலெமலா0
க<சைன- சிைறெச+0 காரண 6வ
ெச<Dட  ப9வேம" ெச>வ வ 6"றேவ.

thanjenak kodumaisei thaanavap padaignargal

6*யேம ெவ பைட ெதா திவ
தைடத5
ெம*ெயலா 8"றதா மி%கேசா ாி!ன
ைமயதீ காைலயி வெத: பாிதிபா
ைபயேவ ெச*யத கதி வ
பாைமேபா.

thuiyanmel vempadaith thogudhivan

venjinath thanmaiyaal vidupadaik kalamelaang
kanjanaich siraiseyung kaaranan thoodhuvan
senjudarp padivamer sevvanvan dhutrave.

dhadaidhalum
meiyelaa mutrathaan mikkaso rippunal
maiyaltheer kaalaiyin vandhezum paridhipaal
paiyave seiyathan kadhirvarum paanmaipol.

ஆனேதா காைலெய ைமயெவ< சின8
மானின பலபல மவிேய ெசறி2ழி
ேமனிவ ேதகிேயா ேவ0ைகபா*
த/தேபா
தானவ பைடயிைன தா% த ேமயினா.

aanadhor kaalaiyem maiyanvenj sinamuru

ஆயிர ஆயிர அவதிேச அ2ண த<
ேசயத
<சிைய- ெச0ைகயா" ப"றிேய
பாயித 6ைரயி@ பா"ப/ கிாியி@
ஏெய@ அளைவ8 எ"றிேய எறி+மா.

aayiram aayiram avadhiser avunarthanj

எ*+ ெவ பைடகG எறி+ ெவ
பைடகG0
ைகயினி" ப"றிேய கனெலழ பிைசத
ெமா*ெயன பைதபைத ேதாலமிC /யிகெச*யெபா" றாகளா சிலவைர
ேத* தி/ .

eiyumvem padaigalum yeriyumvem padaialung

ம தமா காிகG வா பாி ெதா தி+<
சி திர திகAமணி ேத கG அ2ண த0
ெகா ெதாேட Aதர% ேகாலமா அ9தன%
ெகா தத றாகள உைத!ாி 6ல27 .

maththamaal karigalum vaambarith

maaninam palapala maruviye serivuzi
menivan dhegiyor vengaipaain dhadudhalpol
thaanavap padaiyinaith thaakkudhal meyinaan.

seyathan kunjiyaich sengaiyaar patriye
paayirundha dhuraiyinum paarpadu kiriyinum
yeyenum alavaimun yetriye yeriyumaal.
kaiyinir patriye kanalezap pisaitharu
moiyenap padhaipadhaith tholamit tuyirukach
seiyapor traalgalaal silavaraith theiththidum.

thogudhiyunj
siththiran dhigazmanith thergalum avunarthang
koththode veeztharak kolamaal adidhanak
koththan raalkalal udhaipurin dhulavurum.

கிைட தி/< சிலவைர% கீ டன
நீ டெம*
69 திட% கழகளா 6ைக தன சிலவைர
அ9 தன சிலவைர அைர தன சிலவைர
!ைட தன சிலவைர !6மர த 9னா.

kidaiththidunj silavaraik keendanan neendamei
thudiththidak kazalgalaal thugaiththanan
silavarai
adiththanan silavarai araththanan silavaraip
pudaiththanan silavaraip pudhumarath
thandinaal.

ம தெவ0 காிபாி வயவ ேத ஆயின
ப 6; ெறாதைல படெந/ பாணியா"
தி/< சிகரேம" ேகாளாி பா*ெதன
த திேய திாித தைலமைல% லமிைச.

maththaven karipari vayavarther aayina
paththunoo rorudhalaip padanedum paaniyaar
kuththidunj sigaramer kolari paaindhenath
thaththiye thiritharundh thalaimalaik kulamisai.

ேதெரலா இ"றன தி 9ற" கவனமா
ேபெரலா இ"றன பிளி7மா காிகளி
தாெரலா இ"றன தானவ தைலவ ெச*
ேபாெரலா இ"றன !கெழலா இ"றேத.

therelaam itrana thindirar gavanamaap

ஆ0கேதா ெபா:தினி அ2ண%
கிைறமக
பா0கரா* வதி/ பெப0 மர
ஓ0 நா" பைடெயா/ ஒவைன- D"றிேய
தா0 ப பைடயினா சம 8ய றா"றினா

aangadhor pozudhinil avunaruk kiraimagan

perelaam itrana pilirumaal karigalin
thaarelaam itrana thaanavan thalaivarsei
porelaam itrana pugazelaam itradhe.

paangaraai vandhidum palperung kumararum
ongunaar padaiyodum oruvanaich sutriye
thaangupal padaiyinaal samarmuyan
.

draatrinaar. 60

60

ேவ7

veru

அன காைலயி ரவா ெபய அறிஞ
தன ேதா கர திதி/ ப:மர த டா
8ன வ6NA ைமத க 8ரCபைட
ேயா/<
சின மாகிேய விளி2ற !ைட தன
திாிதா.

anna kaalaiyil veeravaa guppeyar arignan
thanna thorkarath thirundhidu pazumarath
thandaan
munnar vandhusooz maindhargal muratpadai
yodunj
sinna maagiye vilivurap pudaiththanan
thirindhaan.

ெச*ய ம தக இ"றன இ"றன ெச:தா
ைகக இ"றன மபிைண இ"றன காிக
ெவ*ய கா5ட எ த8 இ"றன
மிைல-D0
ெகா*+ ைள தைல இ"றன ரகத% :ேவ.

seiya maththagam itrana itrana sezundhaal

தCட ழிதன பாரக அழிதன சக/
ெகCட ழிதன ேகதன அழிதன கிள த
ெமாCட ழிதன பாகின அழிதன 8ர மா%
கCட ழிதன ஒழிதன கைன ர ப•ேற .

thatta zindhana paaragam azindhana sagadu

kaigal itrana maruppinai itrana karigal
veiya kaaludan yeruththamum itrana
milaichchung
koiyu laiththalai itrana kuragadhak kuzuve.

ketta zindhana kedhanam azindhana kilarndha
motta zindhana paaginam azindhana
muranmaak
katta zindhana ozindhana kanaikural patrer.

காக G"றி/ ெவ<சிைல இ"றன க9ய
ேகாக ளி"றன பாிதிக இ"றன ெகாCபா
ேதாக ளி"றன நாதக இ"றன  /
ேவக இ"றன நா<சிக இ"றன
விைரவி.

kaalga lutridum venjilai itrana kadiya
kolga litrana paridhigal itrana kotpaar
tholga litrana naandhagam itrana thoondum
velgal itrana naanjilgal itrana viraivil.

ெநாித ெசனிக ெநாிதன மா பக ெந96
சாித ெவ0 ட சாிதன இ:% ைட
தைசக
ெசாாித ைளக ெசாாிதன விாிெத:

nerindha sennigal nerindhana maarbagam

ேசாாி

sorindha moolaigal sorindhana virindhezu sori

திாித Jளிக திாி6மா* 2"றன ேசைன.
கர6 ணிதன !ய0கG 6ணிதன காம
சிர6 ணிதன நாசிக 6ணிதன
ெச: I
உர6 ணிதன கழல9 6ணிதன
உளெதா
வர6 ணிதன வைம+ 6ணிதன
ைமத .

nedidhu
sarindha vengudar sarindhana izukkudaith
dhasaigal
thirindha kooligal thirindhumaai vutrana senai.
karandhu nindhanar puyangalun thunindhanar
kaamar
sirandhu nindhanar naasigal thunindhanar
sezumboon
urandhu nindhanar kazaladi thunindhanar
ulathol
varandhu nindhanar vanmaiyun thunindhanar
maindhar.

வா%கி னா"சில த 8யி உ
வைக
தா%கி னா"சில த 8யி உ
ஊ%கி னா"சில த 8யி உ
ேநா%கி னா"சில த 8யி உ
ெநா*தி.

9/
9/< சம ெச*
9/ உல !
9/

vaakki naarsilar thammuyir undidum vankaith
thaakki naarsilar thammuyir undidunj samarsei
ukki naarsilar thammuyir undidum ulambu
nokki naarsilar thammuyir undidu noidhin.

ஆ0க ஓ சில அ2ணைர ஆடெவ பாிைய
ெவ0க யாைனைய இரத ைத வாாின
விைரவி
ம0  வானி@ தைரயி@0 கட4@
வைரக
எ0 மாகிேய Aதர ரனா ெதறிதா.

aangan orsila avunarai aadalvem bariyai

அ! ல!7 ெகா/ெதாழி அ2ண க
அம
வ! ல 6யி ெகாளவ மற4த த
6! அ-ச8 அண0 ட அக7த"
7திப
ெத! ல தவ 8@ற சின சிலைர.

anbu lappuru kodunthozil avunargal amarum

vengan yaanaiyai iradhaththai vaarinan viraivin
mangul vaaninun tharaiyinung kadalinum
varaigal
yengu maagiye veezthara veeranaarth
therindhaan.

vanbu laththuyir kolavaru maralidhan thoodhar
thunbum achchamum anangudan agandruthar
trudhippath
thenbu laththavan munnura veesinan silarai.

ஒத ைலப/0 ேகளிைர 6@வா
உ*ப%
கதி னாெகாேலா சி"சில அ2ண த0
கண ைத
நிதி மாநக ! திட சின நிகாி
Dதி நாயக ஏவலா" றியதனி த.

orutha laippadung keliraith thunnuvaan uippak
karudhi naankolo sirsila avunarthang
ganaththai
nirudhi maanagar pugundhida veesinan nigaril
surudhi naayagan yevalaar triyadhanith
70

thoodhan. 70

ேந 6 ேபா !ாி 6யி தைன விடாதத

nerndhu porpurin dhuyirthanai vidaadhadhan

நிைலைம

nilaimai

ஓ 6 வி ணவ மான0க வி/ திடா
6ய வா
சா த ஞாயி7 பிளதிடா தாட4 தைம
ேச 6 ளா ெப7 6ற%கேம சின
சிலைர.

orndhu vinnavar maanangal viduththidaa
dhuyarvaan
saarndha gnaayiru pilandhidaa thaadalin
thanmai
serndhu laarperun dhurakkamel veesinan
silarai.

எ 9 ைச!ற தா0கிேய ெபய கிலா
திர%க0
ெகா ட ெவ0காி% கிைரெயன- சிலவைர%
ெகா/% 
ெத 9 ைர!ன பகிய நிரப6 தீர
உ 9 யாகேவ வடைவபா சிலவைர
உ*% .

endi sappuran thaangiye peyargilaa thirakkang

ஏத இனப வைகயினா அ/த5
இைமபி
த தாைனக 6ைணவ ெபாறின
மி%ேகா
ஓ*6 வானி@0 கட4@ திைசயி@ம
உைல6
சா*6 ேபாயின மான8 வைம+ தவறி.

yendhal innapal vagaiyinaal adudhalum

konda vengarik kiraiyenach silavaraik
kodukkun
thendi raippunal parugiya nirappadhu theera
undi yaagave vadavaipaal silavarai uikkum.

imaippin
veendha thaanaigal thunaivarumn pondrinar
mikkor
oindhu vaaninung kadalinun dhisaiyinuma
ulaindhu
saaindhu poyinar maanamum vanmaiyun
thavari.

ம"றி நீ ைமைய% கா ட5 வ-சிர வா
இ"ற ேதெகாலா ந ெப தாைனெய
றிர0கிெச"ற மீ%ெகா / வலவைன ேநா%கியி

matrin neermaiyaik kaandalum vachchira

ேதைர

setra meekkondu valavanai nokkiyith therai

ஒ"ற 8@ற வி/ தியா க9ெதன
உைர தா.
உைர% வாசக0 ேகCட5 ெதா:68
@"ற
பாி% ல0களி ம திைக சிேய பாக
அ%க ஆழிய திகிாிS வலவ@ அ<சி
ெவ%ெகா G ப9 ேதாிைன ர8
வி/ தா.
ெகா9ய ெவ<சின திகிேய N£¢த மர
க96 ேபா ெச*வா வவ6 ேமைலேயா

vaagu
itra dhekolaam namperun thaanaiyen
drirangich
otran munnura viduththiyaal kadidhena
uraiththaan.
uraikkum vaasagang kettalun thozudhumun
nutra
parikku langalin maththigai veesiye paagan
arukkan aaziyan dhigiriyoor valavanum anji
verukko lumpadi therinai veeranmun
viduththaan.
kodiya venjinan thirugiya soodharu kumaran
kadidhu porseivaan varuvadhu melaiyon

காணா

kaanaa

89வி லாமகிA ெவ*திேய 8:6ல களத
ெந9ய மா4@ ெந9யம" றிவெனன
நிமி தா.

mudivi laamagiz veidhiye muzudhula kalandha

ெந9ய தா!வி அளதிட !ய0கவி
ெந%க
89ய லா0கட த டேகா ளைகதைன 8Cட
வ9வ ைமதி/ திற4னா பணிபதி மய0க
அ9ெப ய 6பா ெவ9பட இ9பட ஆ தா.

nediya thaanpuvi alandhidap puyangalvin

nediya maalinum nediyanmar trivanena
nimirndhaan.
nerukka
mudiya laangadan thandago lagaidhanai mutta
vadiva maindhidu thiralinaan panipadhi
mnayanga
adipe yarndhupaar vedipada idipada
aarththaan.

!ரம ட0க5 ெத7கைண ேபா7ளா
ெபாேனா
வரம ட0க5< ேசாாிய தட0க5 வாணா
உரம ட0க5 உ 9ட தறியிவ 6தி த
நரம ட0க5 ெவவர எாிெயழ நைக தா.

purama dangalun therukanai pondrulaan
ponnon
varama dangalunj soriya thadangalum vaanaal
urama dangalum undidath thariyinvan
dhuthiththa
narama dangalum veruvara yeriyeza
nagaiththaan.

8-ச க !கA திற4னா 87வ5 8ழ%
வ-சி ர தட ெமா* பினா ேகCட5 ம7கி
ெம*-சி ர ெதாைக 6ள%கி ஆரழெலழ விழி 6
ந-ெச யி"றர வாெமன- ெசயி திைவ
நவிவா.

muchcha gampugaz thiralinaan muruvalum
muzakkum
vachchi raththida moimbinaan kettalum marugi
meichchi raththogaiu thulakki aarazaleza
viziththu
nachche yitrara vaamenach seyirhththivai
navilvaan.

ர ந7நி ஆ ைம+ ந7ேம த%க
ேப ந7ேப ரா"ற5 ந7நீ ெப"ற
சீ ந7நி வி<ைச+ ந7ெச* கிற
ேபா ந7நி" ேக"பதி> வா ெபன
!கறா. 80

veera nandrunin aanmaiyum nandrume thakka

ம"7 ேமாைர !க5வா வெததி மைலத
ெகா"ற ரைர ப/ தன எ7ள0
ெகா டா*
அ"ெற லாமினி வி/மதி நிமிட
அைல 6ஹ
ப"றி எைத8 வி/பனா உைனெயன
பக தா.

matru morurai pugaluvaan vandhedhir

நிைன ெவறிட 8ய5வ தமிய@ நீ+
எைன ெவறிட 8ய5தி இவ
அதைன
பனி நி"பதி" பயெனவ க9தம பயிறி
பிைன ெவ7ளா ெவ5க எறன
ெபாிேயா.

ninnai vendrida muyaluvan thamiyanum

எ7 8னேர வ-சிர வா ெவ றிைச%
மன மாமக தன6ைக% கா 8க
வா0கி
ெபானி நாெணா4 ெகா ெடாரா
யிர0கைண IC9
மி@ லாதனி ேவலவ தேம
வி/ தா.

endru munnare vachchira vaaguven drisaikkum

peru nandrupe raatralum nandrunee petra
seerum nandrunin vinjaiyum nandrusei gindra
poru nandrunir kerpadhiv vaarppenap
pugandraan. 80

malaindha
kotra veeraraip paduththanam endrulang
kondcaai
atre laamini vidumadhi ninmidal alaiththup
patri endhaimun viduppanaal unaiyenap
pagarndhaan.

neeyum
ennai vendrida muyaludhi iruvarum adhanaip
panni nirpadhir payanevan kadidhamar payiri
pinnai vendrulaar velluga endranan periyon.

mannan maamagan thanadhukaik kaarmugam
vaangip
ponnin naanoli kondoraa yiranganai pootti
minnu laandhani velavan thoodhanmel
viduththaan.

வி/ த ஆயிர பகழி+ விடைலத மிைசேய
அ/ த எைலயி" காKறா அ0ைகெயா

viduththa aayiram pagaziyum vidalaithan

றதைன

aduththa ellaiyir kaanuraa angaiyon dradhanai

எ/ 6 8@ற ஓ-சிேய அ0கைவ எைன 6
பி9 6 வைலயி M /க பC9ட
பிைசதா.

misaiye
eduththu munnura ochchiye angavai
enaiththum
pidiththu vallaiyin nundugal pattidap
pisaindhaan.

விCட வாளிக IழிபC 9/த5 ெவ /
மC/ வாைகெவ< சிைலயிைன பின
வண%கி
ெநC9 ைல-சர ஒபதி னாயிர நிற தி"
பC9 / ப9 ெதாCடன அ2ண ேகா
பால.

vitta vaaligal poozipat tidudhalum vegundu

அைசவி லான6 ேநா%கிேய 86ேபா

asaivi laanadhu nokkiye mundhupor agaththil

அக தி

இைசைம நீ0கிேய 89தி/ தானவ

இCட
8சல மாகிய ெதா9றைன ெய/ 68 வத
விசிக யாைவ+ !ைட தன திைசெதா7
ழ.
வ:வி வாளிக வறி6பC 9/த5 ம"7
வ:மி தாகிய ஒபதி னாயிர விசிக
ப:6 றாதன  9ேய ஆ டைக பாி த
எ:ைவ M /க ஆ%கிேய பின
எ*வா.
தைலயி லாயிர0 கள

தினி ஆயிர

தடேதா
மைலயி லாயிர உர தினி லாயிர வய தா
நிைலயி ஆயிர0 கைணகளா  9ன
நீ/0
ெகாைலயி ஆயிர0 J"றிைன பா570
ெகா9ேயா.

mattu vaagaivenj silaiyinaip pinnarum vanakki
netti laichcharam orupadhi naayiram niraththir
patti dumpadi thottanan avunarkon paalan.

isaimai neengiye mudindhidu thaanavar itta
musala maagiya thondiranai yeduththumun
vandha
veesigam yaavaiyum pudaiththanan
dhisaidhorum veeza.
vazuvil vaaligal varidhupat tidudhalu matrum
vazumi dhaagiya orupadhi naayiram visigam
pazudhu raadhana thoondiye aandagai
pariththa
yezuvai nundugal aakkiye pinnarum yeivaan.
thalaiyi laayirang kalaththinil aayiran
thadandhol
malaiyi laayiram uraiththini laayiram
vayaththaal
nilaiyil aayirang kanaigalaath thoondinan
needung
kolaiyil aayirang kootrinaip paalurung kodiyon.

ைகயி ஏதிய ேபெர: 8ாிதிட% காம
ெச*ய ெம* 8: தீ 9ேய பகழிக ெசறிய
ஐய நிறன ஓாிைற வதிேய அத"பி
ஓ*ெய ன-ெச7 ெவ*யவ ேதாிைன
உைத தா.
உைத த காைலயி" ப K7 பாிெயலா
ஒ0ேக
பைத 6 Aதன பாக@ உ டன
பCடா
கதி த ைவய8 அழித6 அன6 காணா
மதி 6 ேவெறா ேதாிைட பா*தன
ம"ேவா. 90

kaiyil yendhiya perezu murindhidak kaamar
seiya meimmuzu theendiye pagazigal seriya
aiyan nindranan orirai varundhiye adharpin
oiye nachsendru veiyavan therinai
udhaiththaan.
udhaiththa kaalaiyir pannuru pariyelaam
orunge
padhaiththu veezndhana paaganum urundanan
pattaan
kadhiththa vaiyamum azindhadhu annadhu
kaanaa
madhiththu veroru theridaip paaindhanan
marvon. 90

பா*6 வ-சிர வா வா ெதாெபய
பைட ேதா
ேத*த ஒ பிைற பணிெயா/ ேச தன
சிைலயி
ஆ*ெதா ராயிர அயி"கைண IC9ேய
அ/ேபா
ஏத ெந"றி+C ெசறி தன அமர க
இர0க.

paaindhu vachchira vaaguvaan tholpeyar

ஆயி ர0கைண Mத4ைட அ:

aayi ranganai nudhalidai azuththalum adalvel

த5

அடேவ
ய வறி 6வ Nர !ாித
தீய வதட ேதாிைன- ெச0ைகயா எ/ 6
மீ+ யா¢தி/ வி ணிைட எறிதன
வி/ தா.

padaiththon
theindha onpirai paniyodu serndhana silaiyin
aaindho raayiram ayirkanai poottiye adupor
yendhal netriyut seriththanan amarargal iranga.

thooya vandriruth thoodhuvan soorarul
purindha
theeya vanthadan therinaich sengaiyaal
eduththu
meeyu yaandhidum vinnidai yerindhanan
viduththaan.

வி ண க திைட எறிதபி ரவா ேப
அ ண வ-சிர வா வ ேத7வா அைம6
ப K 7 திய ஏமமா* நிறேத பல2
6 ெண ன!ைட ெதறி6ைத
ெதாைலயி" ெறாைல தா.

vinna gaththidai yerindhapin veeravaa gupper
annal vachchira vaaguvan dheruvaan
amaindhu
pannu ruththiya yemamaai nindradher palavun
thunne nappudaith therindhuthaith thollaiyir
trolaiththaan.

ெதாைல% எைலயி அ2ண ேகா
மதைலெதா !வி%ேகா
இல%க ேயாசைன எைலயி கா7 வி

tholaikkum ellaiyin avunarkon madhalaithol

ேணகி

alakka nutrameen dazitharu therudan amaril

அல%க K"றமீ டழித ேதட அமாி
ெவல"க திற அ78க த8
Aதா.
நிலவ ைர!7< N மக எ:6த ெந9ய
சிைலவ ைள தம ெச*திட 8ன5 திற4
தைலைம ெப"றவ க /ைக ஓ-சிய
த@ைவ
வ46 ப"றிேய 8ாி தன ேபெரா4 மய0க.

buvikkor
ilakkam yosanai ellaiyin kaarumvin negi
velarka rundhirala arumugan thoodhanmun
veezndhaan.
nilava rappurunj soormagan yezundhuthan
nediya
silaiva laiththamar seidhida munnalun dhiralin
thalaimai petravan kandugai ochchiyath
thanuvai
validhu patriye muriththanan peroli mayanga.

ஏ6 கா 8க தைன8ாி தி/த5ம எாியி"
கா6 க Kைட வ-சிர ெமா* பேனா
கர தி
வா*த வாெகாேட எதி த5 த@ைட
ம0கி
நாத கதைன உைறகழி தறிவேம
நடதா.

yendhu kaarmugan dhanaimurith thidudhaluma
yeriyir
kaandhu kannudai vachchira moimbanor
karaththin
vaaindha vaalkode yedhirdhalun thannudai
marungin
naandha kandhanai uraikazith tharivanmel
nadandhaan.

நட6 வ-சிர வா 8 உ* திட நனிேதா
அைடத வாளிைன வில%கிேய அறிவாி
அறிவ
கடத ேபா வ4 ெகா டத வாளினா" கட6
க96 C9ன அ2ண ேகா நாதக
தட%ைக.

nadandhu vachchira vaagumun uiththida
nanithol
adaindha vaalinai vilakkiye arivaril arivan
kadandha porvali kondadhan vaalinaar
kadadhu
kadindhu veettinan avunarkon naandhagath
thadakkai.

ெச*ய ேதா£¢கர 6ணிபட தீயவ
ெச7 ேதா
ைகயி தி/ த 9ைன எறித50 க /
ைமயி ேகவிய 6ணிப/ த2ண ேகா

seiya thokaran thunipadath theeyavan

மதைல

madhalai

ஐயி ர

டவா தைலைய+ வாளினா
அ7 தா.
ேவ7

seruththor
kaiyi rundhidu thandinai yeridhalung kandu
maiyil kelviyan thunipaduth thavunarkon
aiyi randavaan thalaiyaiyum vaalinaal
aruththaan.
veru

எைதத 6வ எறித வாளினா
ஐதி ெசனி+ அ"7 Aத5
ைமதிய வ-சிர வா வாகிய
ெவதிற அ2ண ேகா 9 னானேரா.

endhaithan thoodhuvan yerindha vaalinaal

ஆ9ய அ2ண த அ ண தமக
9ய காைலயி ெவவி பா0காி
நா9ய அ2ண க நனி! ல !றீஇ
ஓ9ன திைசெதா7 உைட6 ேபாயினா

aadiyal avunartham annal thanmagan

aindhiru senniyum atru veezdhalum
maindhiyal vachchira vaagu vaagiya
vendhiral avunarkon veedi naanaro.

veediya kaalaiyin veruvip paangarin
naadiya avunargal nanibu lambureeie
.

odinar dhisaidhorum udaindhu poyinaar. 100

100

6<சின வ-சிர ேதாள க 96
ெந<சக மகிAதிவ நி"ப ேனெயனி
ெவ<சின அ2ண ேகா வினவி தீைமெய
ற<சின கரெதன அ%க ேபாயினா.

thunjinan vachchirath tholan kandidhu
nenjagam magizndhivan nirpa neyenin
venjina avunarkon vinavil theemaiyen
ranjinan karandhena arukkan poyinaan. 101

101

ஆக திவி த

- 904

aagath thiruviruththam – 904

18. யா ளி 8 க  வ ைத  ப ட ல

18. Yaalimugan vadhaip padalam

தி
ம
த
க

thindiral avunarkon siruvan veendhadhum

9ற அ2ண ேகா சி7வ த6
டம இய"றிட வந இைம+
டம 6ைடத6 தபன மா*த60
டன இைனயன கத ேமயினா.

mandamar iyatrida varunar inmaiyun
thandama thudaindhun thabanan
maaindhadhung
kandanan inaiyana karudhal meyinaan.

எைதைய எளினா இத ேகாநக
சிதின !ர ைத+< சிறி6 C9ன
வதவ யாைர+ மா*2 ெச*தன
!தியி ெவ ளியி" சிறி6 ேபா%கின.

endhaiyai ellinaan irundha konagar

ஏலெவ ேபா ெசய எவ வதில
ஞாலம தவிெராளி நடா 6 ஞாயி7
ேமகட நீதின விைரய ேபானினா
மாைல+ இ>விைட வ6 ேந தேத.

yelavem porseya yevarum vandhilar

அறதைன நிைனகிலா தல ெச*பவ
உைறதி/ நகாிதி ஒ"றி" ேபாதயா
சிறதி/ அ78க ேதவ ேதவைன
மறதிட லா0ெகாஇ மாைல கா7ேம.

arandhanai ninaigilaa thallal seibavar

ஏவ வ: திய எநைத கதேவ
Iவ9 தணதி/ !ல ! இ>விைட
ேதவ க !ைம+ தீர வைலயி"
ேபாவ6 6ணிெவன !தி ேத"றினா.

yevarum vazuththiya endhai kandhavel

ேத"றிய திற5ைட- ெச ம இ ெமன
மா"றல ப/நில வைர! நீ0கிேய
கா"ெறன% கனெலன% கால எனெவ0
J"ெறன ம7கிைட% லவி ஏகினா.

thetriya thiraludaich semmal immena

திறெக: ெமா* !ைட- ெசவ ெச5ழி
ம7கிைட அ2ண க மற4 ம"றிவ
7க4 M0கைள% ெகாவ ெகாவென
றைற ந 8ைற8ைற அர"றி ஓ9னா .

thiralkezu moimbudaich selvan selluzi

sindhinan puraththaiyunj siridhu veettinan
vandhavar yaaraiyum maaivu seidhanan
pundhiyin veguliyir siridhu pokkinan.

gnaalama thaviroli nadaaththu gnaayiru
melkadal neendhinan viraiyap poninaan
maalaiyum ivvidai vandhu nerndhadhe.
uraindhidu nagaridhin otrir pondhayaan
sirandhidum arumugath dheva dhevanai
marandhida laangolim maalai kaarume.

poovadi thanandhidu pulambum ivvidaith
dhevargal punmaiyun theera vallaiyir
povadhu thunivenap pundhi thetrinaan.

maatralar padunila varaippu neengiye
kaatrenak kannnaaalenak kkkaalan ennaveng
kootrena marukidaik kulavi yeginaan.
marugidai avunargal marali matrivan
kurugalir nungalaik kolvan kolvanen
draraigunar muraimurai aratri odinaar.

எ<சிய அ2ண க யா இ>வைக
அ<சின இாிதிட அழி6 8ைனயா
6<சிய ஆவண ெதாைகக ததாரா*
வி<சிய மேகதிர வி/ 6 நீ0கினா.
!ைடயக மேகதிர !ர ைத நீ தபி
விைடெபா வ4யினா வி ணி

yenjiya avunargal yaarum ivvagai

பாெலழீஇ

muduginan vazakkodu murugar potriye

8/கின வழ%ெகா/ 8க" ேபா"றிேய
வடதிைச இல0ைகயி வைர!
ந ணினா.
ேவ7
ஆ0க6 காைலயி அைனய
பா0காி ேமவ பைழேயா
ஓ0கிய ெவயி 5ேளா
தா0கிய வைம தாி ேதா.
89+ மேகதிர 
வடதிைச யா அர மனி
உைடய இல0ைகயி ஓ !
ப9ய7 காவ பாி ேதா.
ஆயிர மா8க அ/ேதா

thunjiya aavanath thogaigal thandhaaraai
vinjiya magendhiram viduththu neenginaan.
pudaiyagal magendhira puraththai neendhapin
vidaiporu valiyinaan vinnin paaleziie
vadadhisai ilangaiyin varaippu nanninaan.

veru
aangadhu kaalaiyil anaiya
paangarin mevaru pazaiyon
ongiya mooveyi lullor

10

ஓ*வி இராயிர 8ைடேயா
ஞாயி7 தமக நகாி
வாயிக அனேதா வாயா.
வடவைர ஆயிர

anjinar irindhida azindhu munnaiyaal

thaangiya vanmai thariththon. 10
mudiyum magendhira moodhoor
vadadhisai yaararan manni
udaiya ilangaiyin ombum
padiyaru kaaval pariththon.
aayira maamugan aduthol
oivil iraayira mudaion
gnaayiru thanmagan nagarin
vaayilgal annadhor vaayaan.

வேதா
உடெகா/ ேமவிய ெதாபா
பைடபல பாணி பாி தா
கைடயழ காறி/ க ணா.

vadavarai aayiram vandhor

த
உ
எ
ப

thannali yorirai thaanum

ணளி ேயாாிைற தா@
ணிகA வ"ற உள தா
ண ெவ பவ யா2
ணின அ7 பயிறா.

udalkodu meviya thoppaan
padaipala paani pariththaan
kadaiyazal kaandridu kannaan.

unnigaz vatra ulaththaan
ennarum vembavam yaavum
panninan andru payindraan.

மீளி சின ததி ேவக%
ேகாளாி ைய த ெகா9ேயா
யாளி 8க தவ எேபா
வாவய 8"றி/ வ4ேயா.

meelil sinaththadhi vegak

ேவ7

veru

ெபதைக யா0கவ ெபய த காைலயி
அதிற" Nரைன அைட6 மீ /பி
ம6றA தமக மாCசி ேத 2றீஇ
இதன வதிேய இல0ைக தனிைட.

perundhagai yaangavan peyarndha kaalaiyin

ச டெவ0 கதிெகா/ தமிய ேசற50
க டன யாாிவ கவ ேபா5மா
வி டல நீதிேய ேம2 வாெனன
ெதா /ெச* உைழயாி ஒவ
ெசா5வா.
ந0 ல நாயக நவிவ ேகC9நீ
ெச0கதி 8ைள 6ழி- ெசவ" காணிய
ெபா0ெகாளி மேகதிர !ர தி" ேபாதைன
இ0 நி திமக இ6 காபேவ.

sandaveng gadhikodu thamiyan seralung

ேபாதி/ கிறபி !ணாி த@வா
நீதின நீ0கிவ ேநர வனைத
வா*தி/ ெபதிற மட0க" ேபாினா
காதிய கனெலன% க / சீறினா.

pondhidu gindrapin punari thannulvaan

சீறின பைடெயா/ ெச7 தா%க5
ெறா/ வமவ ெவ
/ வாGாீஇ
மாறம இய"றிேய ம"ற வறைன%
ேகாறெச* ெதாவிற ெகா /
ேமயினா. 20

seerinan padaiyodu sendru thaakkalum

மினவி IKைட ர ெமா* பினா
இனேதா இல0ைகயி இைட%கC
பா*தன
அனவ அ9ெபாறா தாழி உ"றதா"
ெபானக வளெனா/ அ0கC !%க ேபா.

minnavar poonudai veera moimbinaan

kolari yaiththaru kodiyon
yaali mugaththavan enbon
vaalvaya mutridu valiyon.

arundhirar sooranai adaindhu meendupin
marundhuraz thanmagan maatchi thervureeie
irundhanan varundhiye ilangai thannidai.
kandanan yaarivan kalvan polumaal
vindalam neendhiye mevu vaanenath
thondusei uzaiyaril oruvan solluvaan.
nangula naayaga navilvan kettinee
sengadhir mulaiththuzich selvar kaaniya
pongoli magendhira puraththir pondhanai
ingunin thirumagan irundhu kaappave.

neendhinan neengivan nera vannadhai
vaaindhidu perundhiral madangar perinaan
kaandhiya kanalenak kandu seerinaan.
veerodu varumavan vegundu vaalureeie
maaramar iyatriye matra vandranaik
koralsei thoruviral kondu meyinaan. 20

innadhor ilangaiyin idaikkat paaindhanan
annavan adiporaa thaaziutradhaar
ponnagar valanodum angat pukkampol.

!%கிட அளபில ெபாற ஏைனேயா
அ%கண எ:தன அவ"க ட<சிேய
தி%ெகா/ வான8< சித நிமக
ைம%கட அகெமாாீஇ வைல எ*தினா.

pukkida alappilar pondra yenaiyor

ெவ*ெதன இவ வ ர ேனாடம
ெச*தன வாெகா/ ெச>வி அனதி
ைமதவA ேமனியி மதைல மா !தா
ைகதைல ெயாதைல க ட மா%கினா.
Iழிய !ய8ைட ெபாந பி@ற%
ேக:7 வாெனறி கிள 6 ேபாதிட
வாழிய மேகதிர வைரபி" !%கன
ஆ:7 இல0ைக+ ஆழி ேமெலழ.

veidhena ivanvarum veera nodamar

akkanam yezundhanar avarkan danjiye
thikkodu vaanamunj sindha ninmagan
maikkadal agamoreeie vallai eidhinaan.

seidhanan vaalkodu sevvi annadhin
maithavaz meniyin madhalai maarbudhaan
kaithalai yoruthalai kanda maakkinaan.
pooziyam puyamudaip porunan pinnurak
kezuru vaaneri kilarndhu pondhidar
vaaziya magendhira varaippir pukkanan
aazurum ilangaiyum aazi meleza.

Nைற திநக 6னி யாயிைடசீாிைன 8:வ6< சிதி ந0 ல
ரெரா ேடயம விைள 6 ெவறவ
ேநநா¢ இைமயி நீ0கி னானேரா.

soorurai thirunagar thunni yaayidaich

என5 உமி@ இ9 த ெசா4ன
வனிெகா உயி பின ம9 த வாயின
6னிய விய பின Dழ50 க ணின
ெம*நிைற ெவ Cசிய விள ப
ேமயினா.

ennalum uruminum idiththa sollinan

கா 9ெய க98ைற கட6 ைமதைன
ஈ /யி வ>விேய இைறவ ஊ !கா
மீ 9/ கவஇ> ர தெனாேட
மா 9ட அ/ வ வைம யாெலறா.
எறிைவ விள பிேய யாளி மா8க
ெறன ஏ:ெதா ெகா"ற வாெகாளீஇ
நிறசி பைடெயா/ ேந 6 ர8
ெசறன இைனயன ெசப ேமயினா.

kaandiyen kadimurai kadandhu maindhanai

ந0கட 8ைறயிைன நடா 6 ைமதைன
இ0கட ெச*தைன இைனய காெபாாீஇ
அ0கட" ேபாதைன அழி2 ெசயதைன
ெவ0கட கடதைன மீ9 ேயெகாலா .

seerinai muzuvadhunj sindhi nangula
veeraro deyamar v ilaiththu vendravan
nerunaa inmaiyin neengi naanaro.

vannokol uyirppinan madiththa vaayinan
thunniya viyarppinan suzalung kanninan
meinnirai vegutchiyan vilambal meyinaan.

eenduyir vavviye iraivan urpugaa
meendidu kalvaniv veeran thannode
maandida aduguvan vanmai yaalendraan.
endrivai vilambiye yaali maamugan
kundrena yezundhoru kotra vaalkoleeie
nindrasil padaiyodu nerndhu veerankmun
sendranan inaiyana sepal meyinaan.
nangadan muraiyinai nadaaththu maindhanai
ingadal seidhanai inaiya kaapporeeie
angadar pondhanai azivu seidhanai
vengadal kadandhanai meedi yekolaam.

ஒெலா4 அள%கைர உக / நி"கினிெச5த அாிதியா ெசவி ேந தன
ெகா5வ ெபவய0 ெகாவ நீயிவ
வல6 !ாிமதி மதியிலா* எறா. 30

olloli alakkarai ugandu nirkinich

ெசா"ற6 ேகCட5 6ழனி ேபெரா4
உ"ெறாி கனெலன உயி ! ர5<
ெச"ற8 எ*திேய 6ள%கி- ெசனிைய%
ெகா"றெமா* !ைடயேதா ாிசி
J7வா.

sotradhu kettalun thuzanip peroli

ஒதைல +ைடயெவ @ய 2 ஆயிர
ததைல +ைடயநி தாA2 யாமிவC
ெபாதைல இைழ தி/ ேபா6 கா !70
கதைல ெபப9 வைமத காCசிேய.

oruthalai yudaiyaven nuyarvum aayiran

தீயவ இ

ெமாழி தி ண தி ண8
மாயி !ைழ%ைகயி மா8 க0கேளா
ஆயிர தைன+ அ7 6 C9ேய
நாயின0 கவாிய ந ேவெனறா.

theeyava immozi thinnan thinnamun

கைணெகா நதிய0 கண த இ>வைக
உைரத எைலயி உததி ேமமா
வைரயிைன வி:0கிய வைளத ேதெயன
விஆெவா/ பைடஞ க ர" D"றினா .
D"றிய தாைனய ேதாற மீ6தா
ப"றிய பைட%கல பல2  9ேய
ெச"றெமா டம விைன ெச*ய- Nைறேபா
ம"றவ Nழ5 வாெகா ெட*தினா.

karunaikol nandhiyan kanaththan ivvagai

6
க
வி
த

thundamum agalamun tholun thaalumon

ட8 அகல8 ேதாG தாGெமா
ட8< ெசனி+0 கர8 மானைவ
/வி டழி2ற ெவ*ய தானவ
டம தைன ைத+ த9திC டானேரா.

ேவ7

selludhal aridhiyaan seruvin nerndhanan
kolluvan peruvayang kolvan neeyivan
valladhu purimadhi madhiyilaai endraan. 30

utreri kanalena uyirppu mooralunj
setramum eidhiye thulakkich senniyaik
kotramoim budaiyadhor kurisil kooruvaan.

tharudhalai yudaiyanin thaazvum yaamivat
porudhalai izaiththidum podhu kaanburung
karudhalai perupadi vamaindha kaatchiye.
maayirum puzaikkaiyin maamu kangalor
aayiran thannaiyum aruththu veettiye
naayinang gavariya nalgu venendraan.

uraitharum ellaiyin udhadhi merumaal
varaiyinai vizungiya valandha dheyena
viaavodu padaignargal veerar sutrinaar.
sutriya thaanaiyar thondral meedhuthaam
patriya padaikkalam palavun thoondiye
setramo damarvinai seiyach sooraipol
matravar soozalul vaalkon deidhinaan.

kandamunj senniyung karamu maanavai
vinduvin dazivura veiya thaanavar
thandama dhanaiththaiyun thadindhit taanaro.
veru

அ7 மா8க த ண ஆ"ற20
க72 ெப"றி/0 க தி ரைன%
7கி ஆயிர0 ெகா ட ைககளா
இ7தி Sழிநா இ9யி எ"றினா.

arugu maamugath thannal aatravung

அ9 த ைககைள அ0ைக ஒறினா
பி9 6 ேமலவ ெப0ைக வாளினா
உைட த ேசாாிநீ உ 6 ழதிைற
69 தி / ப9 6 ட ஆ%கினா.

adiththa kaigalai angai ondrinaal

ஆயி ர0கர

அற5 ம"7ள
ஆயி ர0கர அைவக நீC9ேய
ஆயி ர0கிாி அைவப றி தன
ஆயி ர0கணா ஆட ெகா /ளா.

aayi rangaram aralum matrula

பறி த ஆயிர பப த ைத+0
க7 6 ரேம" க96 ச5
இற த ெகா /ெம* எ0 எ*திேய
!ற 6 Aதன உைட6 Iழியா*. 40

pariththa aayiram paruppa thaththaiyung

ெபா"ைற யாைவ+ Iழி ஆகிேய
அ"ற காைலயி ஐய 6வ
ம"ைற ஆயிர வாக ர ைத+0
ெகா"ற வாெகாேட ைற 6 C9னா.

potrai yaavaiyum poozi aagiye

இைழ% எைலயி எ*60 J"றிைன
அைழ% மாெறன ஆ 6 தானவ
தைழ% ெமா* பினா தைன ப"7வா
!ைழ%ைக 8"ற2 ெபாெள 7* தன.

izaikkum ellaiyin eidhung kootrinai

உ* த காைலயி ஒத வாளினா
எ* த வைமேச யாளி மா8க
ப 6 ;ெறன பCட ெசனி+0
ெகா ெதா ேடவிழ% ைற திC டானேரா.

uiththa kaalaiyin oruthan vaalinaal

ஆக திவி த

- 947

karuvu petridung karuththin veeranaik
kurugi aayirang konda kaigalaal
irudhi yoozinaal idiyin yetrinaan.
pidiththu melavan perungai vaalinaal
udaiththa sorineer uguththu veezandhirai
thudiththi dumpadi thundam aakkinaan.
aayi rangaram avaigal neettiye
aayi rangiri avaipa riththanan
aayi ranganaan aadal kondulaan.
karuththu veeranmer kadidhu veesalum
iraththal kondumei engum eidhiye
puraththu vbeezndhana udaindhu pooziyaai.40

atra kaalaiyil aiyan thoodhuvan
matrai aayiram vaanka raththaiyung
kotra vaalkede kuraiththu veettinaan.

azaikku maarena aarththuth thaanavan
thazaikku moimbinaan thannaip patruvaan
puzaikkai mutravum pollen ruiththanan.

eiththa vanmaiser yaali maamugan
paththu noorenap patta senniyung
43

koththo devizaik kuraiththit taanaro. 40
aagath thiruviruththam – 947

19.

 ர வா

மீ C சி  ப ட ல

இன பாைமயா யாளி மா8க
தைன அCடபி தைக வாளிைன
ெபா@ லா2ைற ! தி- ெசறன
மி@ ெச<Dட ேமனி ரேன.
இதி ர தி இல0ைக நீ0கிேய
அதி ைர%கட அ:வ வாவிேய
கத மாதன0 கவிற ேவைலேச
ெசதி மாநக ெச7 !%கன.
!%க காைலயி ெபாவி ஆ"றலா
மி%க ேசவக ேமவ காKறா
ெதா%க பாாிட< ேசாம" காK7
ைம%க0 கட மான ஆ தேவ.
பாாி ட ெதாைக பாி%
மனவ
ேசர வ6த< ெச0ைக Jபிேய
ர வா ைவ ெம*+ ற தழீஇ
ஆ வ எ*தினா அ! Jறினா .
த:2 ேவா தைம தா@ !4ேய
இழிஞ த பதி% ேக ெவ பவ
ஒழிவ தாயின உைம%க ேடெயனா
8:வ லபினா 8கம Jறினா.
வில%கி வைமெகா ர வா ைவ
இல%க ெத ம எதி 6 ம"றவ
மல %க 0கழ வண0கி% ைகெதாழ
அல%க நீ0 மா றைனய  !4னா.
அைமவி பாாிட தனிக ேவத%
தம க ளாயிேனா தா8< NAவர
விமல னாகிேய "றி தி/0
மர நாயக ேகாயி ேமயினா.
வி / வா@ேளா விாி<ச மாதவ
ெகா ட ஊ பவ :மி பா0 ற
அ ட நாயக அம தைமைய%
க / 86க களிபி ேமயினா.

19. Veeravaagu meetchip padalam
inna paanmaiyaal yaali maamugan
thannai attapin thankai vaalinaip
ponnu laavurai puguththich sendranan
minnu senjudar meni veerane.
indhi raththiru ilangai neengiye
andhi raikkadal azuvam vaaviye
kandha maadhanang kavindra velaiser
sendhi maanagar sendru pukkanan.
pukka kaalaiyil poruvil aatralaan
mikka sevagan meval kaanuraath
thokka paaridanj somar kaanuru
maikkarang kadal maana aarththave.
paari daththogai parikkum mannavar
sera vandhuthanj sengai kooppiye
veera vaaguvai meiyu raththazeeie
aarvam eidhinaar anbu koorinaar.
thazuvu vorthamaith thaanum pulliye
izignar thambadhik kegum vembavam
oziva dhaayinan umaikkan deyenaa
muzuva lanbinaan mugaman koorinaan.
vilakkil vanmaikol veera vaaguvai
ilakkath thanmarum yuedhirndhu matravan
malarkka rungazal vanangik kaithoza
alakkan neengumaa ranaiyarp pullinaan.
amaivil paaridath thaniga vendharuk
thamark laayinor thaamunj soozvara
vimala naagiye veetri rundhidung
kumara naayagan koyil meyinaan.
vindu vaanulor virinjan maadhavar
kondal vurbavan kuzumip paangura
andar naayagan amarun thanmaiyaik
kandu mundhukan kalippin meyinaan.

உள அ!ட உக யநீ
ெவௗ¢ள0 க Kற விதி ! ேமவர
ெபாெள ன!ர ெபா9ப- Nர/
வள ேசவ9 வண0கி னானேரா.
அண0 சா27 அத ேசவ9
வண0கி 8 8ைற மகிA-சி அபிைவ
இண0க அ<ச4 ேத தி நி"ற50
ண0க ேம"ப/0 மர J7வா.

ullam anbudan urugath thooyaneer
velalang kannura vidhirppu mevarap
polle nappuram podippach sooradum
vallal sevadi vanangi naanaro.
anangu saalvurum andhan sevadi
vanangi mummurai magizchchi anbivai
inanga anjalith theththi nitralung
10

gunangal merpadung kumaran kooruvaan. 10

Dரைர வாC/7< Nர 8!ேபா*
விைரவி ந ெமாழி விள ப ம"றவ
உைரெச* திCட6 ஒைல மீ ட6
மரபி இ>விைட வ தியா எறா.

surarai vaatturunj sooran munbupoi

ர J7வா விமல நிெமாழி
Nர 8!ேபா*- ெசால வி Kேளா
ஆாி <சிைற அதைன டேல
காாி ய ெமன% க தி" ெகா 9ல.

veeran kooruvaan vimala ninmozi

ெகடல <Dர கிைளைய ெவ<சிைற

kedala runjurar kilaiyai venjirai

viraivin nammozi vilamba matravan
uraisei thittadhum ollai meendadhum
marabin ivvidai vaguththiyaal endraan.

sooran munbupoich solla vinnulor
aari runjirai adhanai veedale
kaari yammenak karuththir kondilan.

வி/கி ேலெனா ெவ / Jறினா
அ9க அனதா ஆ / நீ0கிேய
க96 வதன கமமீ ெதறா.

vidugi leno vegundu koorinaan

எற காைலயி யா / மாகிேய
நி7 8"ெறா0 ண த நீ ைமயா
உற ெச*ைக+ ஒ7< ெசா"றிைல
ந7 ம"ற6 நவிறியா எறா.
ெதாட%க 8"7வாA Nர மாநக
அ/ த காைலயி அகற ேவைலயி
த/ 6 ேளாைரநி சரண வைமயா
ப/ 6 வதன பாைமR ெதறா.

endra kaalaiyin yaandu maagiye

அதி ற"!ய அைனய ெசப5
இத கதேவ இக4 ேனா களா
வதி னா*ெகாேலா மற எ7த
தி6 ேபர ெச*த ேமயினா.

aruththi rarpuyan anaiya seppalum

adigal annadhaal aandu neengiye
kadidhu vandhanan karumamee dhendraan.

nindru mutrorung gunarndha neermaiyaan
undran seigaiyul ondrunj sotrilai
nandru matradhu naviriyaal endraan.
thodakka mutruvaaz sooran maanagar
aduththa kaalaiyin agandra velaiyil
thaduththu lorainin sarana vanmaiyaal
paduththu vandhanan paanmaiyee dhendraan.

irundha kandhavel igali norgalaal
varundhi naaikolo mandra endruthan
thirundhu perarul seidhal meyinaan.

அ0க> ெவைலயி ஆயிர ர ெபய ெச0க மாயவ திைச8 க தவ
ம0  ேமலவ வதன ேநா%கிேய
எ0க நாயக இைனய J7வா.
ேதவ ைர-ெச+< சிைறவி / 6நீ
ேம2 நெகனா ெவ*ய Nர@%
ேக2 ைதவிC 9ய ! வி தன
பாவி யன6 பயென 7னலா.
த ேலயவ விதிய தாத4
தீதி வி ணவா¢ சிைறவி ேடாெமன
ஓதி னாஅவ உய 2 நீ% வா
ேபா6 நாைளயா ெமன! கறன.
ஆ7 மா8க ைதய இ>வைக
Jற% ேகC/ேளா ெகா9ய N மிைசேச7 ெமறெசா ெதௗ¤வி ந6ய
மாறி" ெறறன மகிA-சி எ*தினா . 20

angav vellaiyin aayira rampeyarch

ஆன வ

aana vaththunai aadan moimbinaan

6ைண ஆட ெமா* பினா
தான அபதி- சயத உ"ற6
ஏைன- ெச*ைக+ எ/ 6% Jறிேய
வான வ %கிைற மன ைத ேத"றினா.
சீ லாமேக திர! ர தி@
ர வா மீ ட6வி ள பினா
ஆர ஞ %கட அைலப ஆ /7<
Nர @"ற6 பிற2< ெசா5வா . 22
ஆக திவி த - 969

sengan maayavan dhisaimu gaththavan
mangul melavan vadhana nokkiye
engal naayagan inaiya kooruvaan.
dheva raichseyunj siraivi duththunee
mevu nangenaa veiya sooranuk
kevu thoodhaivit tiyambu viththanam
paavi yannadhu payanen drunnalaan.
veedha leyavan vidhiya dhaadhalin
theedhil vinnavaa siraivi domena
odhi naanavan uyarvu neekkuvaan
podhu naalaiyaa menappu gandranan.
aaru maamugath thaiyan ivvagai
koorak kettulor kodiya soormisaich
seru mendrasol thelavin nandhuyar
maarir trendranar magizchchi eidhinaar. 20
thaana appadhich sayandhan utradhum
yenaich seigaiyum eduththuk kooriye
vaana varkkirai manaththaith thetrinaan.
seeru laamagen dhirabu raththinum
veera vaagumeen dadhuvi lambinaam
aara gnarkkadal alaippa aandurunj
soora nutradhum piravunj solluvaam. 22
aagath thiruviruththam – 969

20.

Nர

நக

! ாி

படல

ஊக வாபைட உலப வ-சிர

வா மா ட6 வாைக ெமா* பினா
ஏ  தைம+ ஏவ 6வ
ேசாக ேமா/ேபா*- N 8 Jறினா.
ஈைர< ெசனிேச இைளய கா8ைள
ர< சிதிேய விளித வா"றிைனNர ேகCட5 6ள0கி 6ெப@
வாாி +Gற மய0கி Aதன.

20. Sooran nagarpuri padalam
vuga vaanpadai ulappa vachchira
vaagu maandadhum vaagai moimbinaan
yegun thanmaiyum yeval thoodhuvar
soga modupoich soormun koorinaan.
eerainj senniser ilaiya kaanmulai
veeranj sindhiye vilindha vaatrinaich
sooran kettalun thulangith thunbenum
vaari yulluru mayangi veezndhanan.

ேவ7

veru

க ணிைட ெந/ !ன கால ைமதேம
உ ணிகA அ!ெச 7யிைர ஈ திட
6 ெணன உயி ெப@ !ைக+< D"றிட
எ ண< ெசலெகா 9ர0கி
ஏ0கினா.

kannidai nedumpunal kaala maindhanmel

ஏ0கின !ல ப5 இைனய ெவ*யN
பா0கம தம கG பாிச ன த
தீ0 ெச* அர%க ெதாிைவ மா கG
நீ0கற அ:தன ெந/0க நீக.

yenginan pulambalum inaiya veiyasoor

பழிதவி க"!ைட ப6ைம தமக
ஒழி27 தைமைய ஓ 6 மாமல %
ழலவிA தலமர% ெகா0ைக ேம"!ைட
த:தன Aதன மறி% அ0ைகயா.

pazithavir karpudaip padhumai thanmagan

ெதா4ய இ:%கிய Nர ெனபவ
!4ய பி8ைற !ண வி மாத<
சி4ய" JததாA ேச9 மா கG
எலவ தழீஇ யிர0க ேமயினா .
களெம: மிைசெயா4 க9ந யாெமா4
6ைளெயா4 வயிெரா4 ாி ய ெதா4
அளம ெமாழிெயா4 அட0கி அெப
நளநக !ல ெபா4 மய0கி" ெறபேவ.

tholliyal izukkiya soora nenbavan

unnigaz anbusen druyirai eerndhidath
thunnena uyippenum pugaiyunj sutrida
ennarunj sellalkon dirangi yenginaan.

paangamar thamargalum parisa naththarun
theengusei arakkarun therivai maargalum
neengara azudhanar nedungan neeruga.

ozivuru thanmaiyai orndhu maamalark
kuzalavizn thalamarak kongai merpudaith
thazudhanal veezndhanal marikkum angaiyaal.

pulliya pinmuraip punarvin maadharunj
silliyar koondhalthaaz sedi maargalum
ellava rundhazeeie yirangal meyinaar.
kalamezu misaiyoli kadinal yaamoli
thulaiyoli vayiroli thoori yaththoli
alamaru moziyoli adangi apperu
nalanagar pulamboli mayangir trenbave.

அன6 ேபாAதினி அற ைத% கா*த
6ெனறி மதிாி Nர பமனா
மனவ 8@ற வ6 ைகெதா:
தினன ேக ெமன இைச த ேமயினா.
ெம*!வி அ ட0க பாி த ேமைமைய
ஒப திவிைன உலபி லா+ைள
ெசப திற4ைன சிறத சீ திைய
இபாி ச:0 த இய"ைக யா ேமா.
ெத 9ைர ேநமிவா ெசறி6 ெகாளி@
அ டம தழியி@ அைன 6 மாயி@
வி 9ட இறிவாழ ர நீமன0
ெகா 9/ தி ைம+0 ற" பாலேதா. 10

annadhu pozdhinil araththaik kaaitharu

ஏவ விய த இைறவ நீயிவ
ஓெவன அர"றிேய உய0 " றாெயனி
வ நைகப க 8ன ஏவெச*
ேதவ நைகப க !க: ேத+மா.

yevarum viyaththagum iraiva neeyivan

Iத த

poodhartham padaiyala puraari nalgiya

பைடயல !ராாி நகிய

காதல ேனயல கழற விCடேதா

thunneri mandhiri soora panmanaam
mannavan munnura vandhu kaithozu
thinnana kenmena isaiththal meyinaan.
meippuvi andangal pariththa menmaiyai
opparun thiruvinai ulappi laayulai
sepparun thiralinai sirandha seerththiyai
ippari sazungudhal iyarkai yaagumo.
thendirai nemivaan serindhu kollinum
andama thaziyinum anaiththu maayinum
vindidal indrivaaza veera neemanang
kondidu thinmaiyung kundrar paaladho. 10
ovena aratriye uyangur traayenin
moovarum nagaippargal munnam yevalsei
dhevarum nagappargal pugazun theyumaal.

kaadhala neyala kazara vittadhor

6வ ெச*த! ெதாழி5% கா"றைல
ேப6ற லா ேமா ெபைம% கீறிலா*.

thoodhuvan seidhapun thoziluk kaatralai

தைதய 6<சி@ த 8 பினவ
ைமத க 6<சி@ ம"7< சா தவ
தெதாைக 6<சி@< சய தி ேமைலேயா
சிைதெகா வைமயி" சிறி6 ேத+ேமா.

thandhaiyar thunjinun thammun pinnavar

ேமத ெபதிற ர த ைம+
மாத ¦4வரா மா+ ஊAவாி
ஆத4 நிமக" கா+ ற4
த@ அCடன னாகி ேதாறினா.

medhagu perundhiral veerar thammaiyum

ெவ>விய ஒனல விைன+ வைம+0
ைகவ ெந4ய0 கனியி நா9ேய
ெச*வைக ேத"றின< ெச*க லாதிவ
ைநவ6 ஆ ைமயி நல தி" கா ேமா.

vevviya onnalar vinaiyum vanmaiyung

pedhura laagumo perumaik keerilaai.
maindhargal thunjinum matrunj saarndhavar
thanthogai thunjinunj sayaththin melaiyor
sindhaikol vanmaiyir siridhun theyumo.

maadharum livaraal maayum vuzvarin
aadhalin ninmagar kaayul kundralin
thoodhanum attana naagith thondrinaan.

kaivaru nelliyang kaniyin naadiye
seivagai thetrinanj seiga laadhivan
naivadhum aanmaiyin nalaththir kaagumo.

வர0கG ம6ைக+ வர பி ெற*திேய
உர0கிள Nரென ெறாேப ெப"றநீ
தர0கம தைடவ6 தைலைம% ேக"பேதா
இர0கைல இர0கைல ெய7 ேத"றினா.
ேம"றிகழ அற திைன ெவ G நாம தா
ேத"ற5 அ2ண ேகா ெதௗ¤2
ெப"ெறழீஇ
ஆ"ற 6யாிைன அட%கி தபணி%
J"றிய உைழயைர ேநா%கி% J7வா.

varangalum madhugaiyum varambin reidhiye

ேச+யி ெவௗவிேய சிறத இநக
மா*வ6 !ண தி/ வ4ய 6வ
ேபாய6 ெதாிதிேரா !கல% ேகC9ேரா
நீயி க வா*ைமைய நிகA 6 ெமனேவ.
6!ட இ>வழி தி" ெச7ளா
இ!ர அகறன இல0ைக ேநா% றா
அ!ற ேமகினா அதைன% க டன
ெம*பாி சி•ெதன விள பி னாரேரா.

seyuyir velaviya sirandha innagar

urangilar sooranen roruper petranee
tharangama dhadaivadhun thalmaik kerpadho
irangalai irangalai yendru thetrinaan.
metrigaza araththinai vaigulum naamaththaan
thetralum avunarkon thelavu petrezeeie
aatrarun thuyarinai adakkith thanpanik
kootriyal uzaiyarai nokkik kooruvaan.

maaivadhu punarndhidu valiya thoodhuvan
poyadhu therindhiro pugalak kettiro
neeyirgal vaaimaiyai nigazththu mennave.
thuppudan ivvazi thoodhir sendrulaan
ippuram agandranan ilangai nokkuraa
appura meginaan adhanaik kandanam
meippari sidhena vilambi naararo.

ேவ7
அ ெமாழி வினவ ேலா/ அ2ண ேகா
தபா நிற
க மிய த ைம ேநா%கி% க96ேபா* அகில
நகிெச மல மிைசேய ைவ  திைச8க
ெதாவ றைன
இ ெமன% ெகாணா¢தி என அைனயவா¢
இைச%க 5"றா . 20
ஈ0கி6 ேகC9 மன இைனய த ட
ந 
ேத0கமழ ப6ம த ண ேதவ ேகா னாதி

veru

யான

naadhi yaana

பா0கின ேரா/ ேமவி பைடெயா/ !வியி
வத
கா0ெகய றக உ"றா உபரா"
க ேடா எறா .

ammozi vinava lodum avunarkon thanpaal
nindra
kammiyar thammai nokkik kadidhupoi agilam
nalgich
semmalar misaiye vaigun dhisaimugath
thoruvan drannai
immenak konaadhir enna anaiyavaa isaikka
lutraar. 20
eengidhu ketti manna inaiyamoo dhandam
nalgun
thengamaza padhumath thannal dhevargo
paangina rodu mevip padaiyodum buviyil
vandha
kaangeyan rankan utraan unparaar kandor
endraar.

ெதா:வ க இைனய மா"ற< ெசா"ற5<
Nர ேகளா
வி:மி6 வி:மி ெதனா ெவ*6யி  ெப*தி-

thozuvargal inaiya maatranj sotralunj sooran

சீறி

seeri

அழெலழ நைக

6 ம"ைற அ ட தி இ6

ந <
ெச:மல அயைன ப"றி- ெச5மி
வைல எறா.

kelaa
vizumidhu vizumi dhennaa veidhuyip peidhich
azaleza nagaiththu matrai andaththin irundhu
nalgunj
sezumalar ayanaip patrich sellumin vallai
endraan.

ெகா"றவ இைனய மா"ற0 Jற5
உைழய ேகளா
இ"றி6 ெச*6 எனா இைச2ெகா
ெடாைல ஏகி
ம"ைறய ட தி" ெச7 வானவ 86வ
றைன
ப"றின ெகாண தா த0ேகா பணி தி/
பாிD Jறி.

kotravan inaiya maatrang kooralum uzaiyar

பாிசன பல ஈ 9 பா !கA Nர
ென@
அரச8" ெகாண 6 ேவேறா£¢
அ ட தி அயைன உ*ப
வாிைசயா அவைன ேநா%கி மாணழி 2"ற
ம"றி
திநக அதைன ெதாைம ேபாலேவ ெச*தி
ெயறா.

parasanar palarum eendip paarpugaz soora

Nரம" றிதைன- ெசப- ெசா"பணி
தைல%ெகா ைடய
ஓாிைற ெயா/0 8ன உன6ெதா னகர
மா"ற
ஏற 8ன ேமேபா இய"7வ யாேன
ெயனா
ேபல த2கிற ெப"றிைய நிைன6
ெச*வா.

sooranmar tridhanaich seppach sorpani

kelaa
itridhu seidhum ennaa isaivukon dollai yegi
matraiyan daththir sendru vaanavar
moodhuvan rannaip
patrinar konarndhaar thangon paniththidu
parisu koori.

nennum
arasanmur konarndhu vero andaththin ayanai
uippa
varisaiyaal avanai nokki maanazi vutra matrith
thirunagar adhanaith thonmai polave seidhi
yendraan.

thalaikkon daiya
oorirai yodungu munnar unadhuthon nagara
maatra
yerura munna mepol iyatruvan yaane yennaap
perula gudhavugindra petriyai ninaindhu
seivaan.

ெபாமதி மாட தி ெபாலமணி- சிகர
ேவர
மமத விைழ+< ேசாைல ம டப வாவி
ெபா*ைக
ெசம4 அர0க மற ெத"றிேய 8தல
ெவலா
ெதாைமேபா ஆக தைக ெதாழி8ைற
பைட தாமேனா.
இ>வைக நகர 8"7 எழிெபற பைட த
பிைற
ைமவைர ேமனி மன மாெப0 ேகாயி
தைனெச>விதி 86ைம ேபால- சிறபினா
தி த ெச*தா
ஐவைக இபா ெகா ட அ4ய0 கமல
த ண.

ponmadhil maada veedhi polanmanich sigaram

ெகாெப நக அத ேகாயி5
பைட த ேலா/
மெப தைகய Nர ம"றவ ெச*ைக
ேநா%கி
அ!ெச* 6வைக யாகி அ2ண க யா
ேபா"ற
8!ேபா அாிமா ேன"7 8:மணி தவிசி
உ"றா.

konperu nagarum andhan koyilum padaiththa

உ"றன னாகி பின ஓதிம திைறைய
ேநா%கி
ம"7நி ன ட< ெச7 ைவ தி நகி
எனாெசா"றின ஏவ அேனா 6 ெணன
விைடெப" ேறகி
ெப"றத ன ட< ெச7 பிற0 த
@லக !%கா. 29

utrana naagip pinnar odhimath thiraiyai nokki

ஆக திவி த

aagath thiruviruththam – 998

- 998

veram
manmadhan vizaiyunj solai mandabam vaavi
poigai
senmali aranga mandran thetriye mudhala
vellaan
thonmaipol aagath thankaith thozilmurai
padaiththaan manno.
ivvagai nagara mutrum yezilperap padaiththa
pinrai
maivarai meni mannan maaperung koyil
thannaich
seividhin mudhumai polach sirappinaal
thiruththal seidhaan
aivagai irupaan konda alliyang kamalath
thannal.

lodum
manperun thagaiya sooran matravan seigai
nokki
anbusei thuvagai yaagi avunargal yaarum
potra
munbupol arimaa nentru muzumanith thavisin
utraan.
matrunin nandanj sendru vaigudhi nalgi
ennaach
sotrinar yeva annon thunnena vidaiper tregip
petradhan nandanj sendru pirangudhan
nulagam pukkaan. 29
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21. Sooran amaichchiyar padalam

அதந லைமய தனி அ2ணா¢ேகா
ஏவ ேபா"றி
86ெச ெலா"ற ராேனா ாிநீ % கடைல
வாவிெசதியி" ெச7 கத ேசைன+ பிற2
ேத 6
வதன விைரவி அ0க மனைன
வண0கி- ெசாவா .

andhanal lamaiyan dhannin avunaakon yeval

ஏ"றெவ Iத ெவௗ¢ள இராயிர பைடயி
ேவத
;"7ட எ ம பி@ Mவல<
சிறபி மி%ேகா
ேம"றிகA இல%க ெதாபா ர ம"றி
ைனயேரா/
ேதா"றமி பரம ைமத ெதா/கட
உலகி வதா.

yetravem boodha velalam iraayiram padaiyin

சரமீ த2ண ேகாேவ தாரக ர தைன%

saramee thavunar kove thaaraga veeran

கைரய7 மாைய ேபா"70 காம பிற0க
தைன
இபிள வாக ேவலா எறிதன ஈ7 ெச*6
திைரெபா அள%க ேவைல- ெசதிமா
நகாி உ"றா.

potri
mundhusel lotra raanor moorineerk kadalai
vaavich
sendhiyir sendru kandhan senaiyum piravun
therndhu
vandhanar viraivin angan mannanai vanangich
solvaar.

vendhar
nootrudan enmar pinnum nuvalarunj sirappin
mikkor
metrigaz ilakkath thonbaan vaararmatri
naiyarodun
thotramil paraman maindhan thodukadal ulagin
vandhaan.
thannaik
karaiyaru maayai potrung kaamaru pirangal
thannai
irupila vaaga velaal yerindhanan eeru seidhu
thiraiporum alakkar velaich sendhimaa nagarin
vutraan.

வில0கிய கதி ேவ அ ண விைரதிவ
ேம2 மா"றா
உல0கிள ெமா* பி த ஒவைன
வி/ தா அனா
இல0ைகைய அழி 6 வதா யாளிமா
8கவ றைன
வல0ைகயி வாளா" ெச"7 வாாிதி கட6
ேபானா.

vilangiya kadhirvel annal viraindhivan mevu
maatraal
ulangilar moimbil thoodhan oruvanai
viduththaan annaan
ilangaiyai aziththu vandhaan yaalimaa
mugavan rannai
valangaiyin vaalaar setru vaaridhi kadandhu
ponaan.

ெச0கதி அயிேவ ைமத ெத 9ைர
!ணாி வாவி
ெபா0 ெவ0 கண0க ேளா/ ேபா பைட
ர ேரா/
இ0 வ தாட ெச*வா எ ணின
இதா ஈ6
ச0ைகெய 7ன வா*ைம த வன
உண தி ெயறா .

sengadhir ayilvel maindhan thendiraip punari

ஒ"ற ெசா வினவி மன ஒதனி இளவ
தைன
அ"றமி ேகவி சாற அைம-சைர ைமத
த ைமD"றெமா டைமத தாைன ெதாெப

otrarsol vinavi mannan oruthani ilaval thannai

தைலைம ேயாைர

matroru ganaththin munnar marabodu konaru

ம"ெறா கண தி 8ன மரெபா/
ெகாண வி தா.

vaavi
ponguveng kananga lodum porppadai veera
rodum
inguvan dhaadal seivaan enninan irundhaan
eedhu
sangaiyen drunnal vaaimai thaguvana unardhi
yendraar.

atramil kelvi saandra amaichcharai maindhar
thammaich
sutramo damaindha dhaanaith tholperun
thalaimai yorai
viththaan.

ேவ7
ஆ0கவ யாவ அ2ண மனவ
I0கழ ைகெதாUஉ !ைடயி ைவக5
தீ0கன D/வேதா சீ"ற உெளழ
0கிய உயி பின விள ப ேமயினா.

veru

ேபா"றல ராகிய !லவ யாைர+
மா"ற< சிைறயியா ைவ த
பாைமைய
ேத"றிய மகபதி ெச7 ெசனிேம
ஆ"ற4 ைவ தி/ அமல" ேகாதினா.
க Kத 5ைடயேதா கட2 வைலேயா
அ ணல0 மரைன அளி 6 ைமதநீ
வி ணவ சிைறயிைன C9- ெசெகன
6 ெணன ந மிைச  9 னானேரா.

potrala raagiya pulavar yaaraiyum

வா* தி/ கயிைலமா வைரைய ைவக50
கா தி/ நதித கண 6 ர
மீ த Iத விரவ மாலய
ஏ திட அரமக இ ப எ*தினா. 10

vaaiththidu kayilaimaal varaiyai vaigalung

aangavar yaavarum avunar mannavan
poongazal kaithozuvup pudaiyin vaigalun
theenganal suduvadhor seetram vulleza
veengiya vuyirppinan vilambal meyinaan.

maatrarunj siraiyilyaan vaiththa paanmaiyaith
thetriya magabadhi sendru sennimel
aatralin vaiththidum amalar kodhinaan.
kannudha ludaiyadhor kadavul vallaiyor
annalang kumaranai aliththu maindhanee
vinnavar siraiyinai veettil selgenath
thunnena nammisaith thoondi naanaro.

kaaththidu nandhithan ganaththu veerarum
meeththagu boodharum virava maalayan
yeththida aranmagan imbar eidhinaan. 10

பாாிைட +"7ளா பாணி ெகா

டேதா
Jைட ேவ4னா" ெகா9ய ெறா/
தாரக இளவைல த96 பி@ற
வாாிதி யககைர வ6 ைவகினா.

paaridai yutrulaan paani ikondadhor

அனேதா அ78க ஆ0ெகா தைன
எனிைட வி/ த5 ஏகி ம"றவ
ைமநிற ெந/0கட வைரபி"
பா*ெதாரா*
ெபானவி இல0ைகமா !ர ைத C9னா.
இல0ைகய0 காவ5 இக!" றினேதா
ெபால0ெக: திநக ந/வC !% லா*
நல0கிள எனைவ% கள தி ந ணினா
கல0கல நிைறய6 மாைய% கறபினா.

annadhor arumugan aangor thoodhanai

ந
வி
க
எ

ணின எதிற நைவயி ர ேபா
ணவ பா0கரா- சிலவி ள பிெய
8ன< சிலயி கைள6 வைமயா
ணல பி@ற எ:6 ேபாயினா.

koorudai velinaar kodiya kundrodu
thaaraga ilavalaith thadindhu pinnura
vaaridhi yagankarai vandhu vaiginaan.
ennidai viduththalum yegi matravan
mainnira nedungadal varaippir paaindhoraaip
ponnavir ilangaimaa buraththai veettinaan.
ilangaiyang kaavalum igappur trinnadhor
polangezu thirunagar naduvat pukkulaai
nalangilar ennavaik kalaththin nanninaan
kalangalan niraiyadhu maayaik karpinaan.
nanninan yedhirura navaiyil veerarpol
vinnavar paangaraach silavi lambiyen
kanmunanj chilaruyir kalaindhu vanmaiyaal
ennalan pinnura yezundhu poyinaan.

ேபாயவ இநக ெபா9 6- சிதியா
ஏயின ேவயின பைடஞ யாைர+
மா+7 வி தன ம"7 எனிள<
ேச+ய ெகா டன ெச% நீ0கலா.

poyavan innagar podiththuch sindhiyaan

அழிததி திநக அளபி தாைனக
கழிதன ெசறித6 கேளப ர ெதாைக
கிழித6 பாரக0 ெகழீஇய ேசாாியா
ெறாழிதெத னாைண+ உய 2
தீ ததா.

azitndhadhith thirunagar alappil thaanaigal

ஒ"ெறன வதவ> ெவாவ தைன+
ப"றிெவ< சிைறயிைட ப/ தி ேனஅேல
ெச"றில ஊறேத எனி@< ெச*திேல
எ"றினி வைச+ைர% கீ7 J7ேக.

otrena vandhavav voruvan thannaiyum

yeyina veyina padaignar yaaraiyum
maayuru viththanan matrum ennilanj
seyuyar kondanan serukku neengalaan.

kazindhana serindhadhu kaleba raththogai
kizindhadhu paaragan keziieya soriyaa
rozindhadhen naananiyum uyarvun
theerndhadhaal.
patrivenj siraiyidaip paduththi nenalen
setrilan vuradhe eninunj seidhilen
yetrini vasaiyuraik keeru koorugen.

இ பாி இைவெயலா இைழ த 6வ
ந பதி இக6ேபா* இ0ைக ந ணிய
ெமா* !ைட யாளிமா 8கவ" சா9ேய
அ !தி கடதன அவனி ெய*தினா.
கா ெபா மிட"றவ காத மாமக
வாாிதி கடதிவ வ6 ந ெமா/
ேபா ெபார நிைன வா ேபா5
இ>ெவலா<
சாரண ெமாழிதன சரத மா மா.
ெந"றியி அனிகமா* நிற Iதைரெச"றிக ரைர- ெச 6- ெசயிைன
ெவ"றிெகா ேடைனய தைம+ C9ேய
ம"ெறா விகைல8 வரவ ேலனியா. 20

imbarin ivaiyelaam izaiththa thoodhuvan

Nரென ெறாெபய பைட த
ெதாைலேய
பாாிட த ெமா/ பால தெனா/
ேபாாிைன இைழ திட !£¤6 ெவ4@
ரம தெறனா வறி6 ேமவிேன.

sooranen rorupeyar padaiththa thollaiyen

6* தி/ திவினி வ4யி" Nழ-சியி
எ 6ைண ெபாிய தா எனி@ ேமைலேயா
ைக ெதா விைனெசய% கதி" ற 8ைட
ெம* 6ைண ேயாைர8 வினவிெச*வரா.

thuiththidun thiruvinil valiyir soozchchiyil

ஆத4 வினவின யா@ மா"7த
ஈெதன 2ைர திரா எ7 மனவ
ஓதின அனைத உண 6 ைகெதாUஉ
ேமதிய ெபயாினா இைவவி ள பினா.

aadhalin vinavinan yaanu maatrudhal

ேம5ய மாையக விைள% ெவ"பிைன
மா4ைன ெவறநி வ4ய த பிைய
ஏலெவா கண தி8 எறித ரைன
பாலென 7ைரப6 உண பி பாலேதா.

meluyar maayaigal vilaikkum verpinai

nambadhi igandhupoi ingai nanniya
moimbudai yaalimaa mugavar saadiye
ambudhi kadandhanan avani yeidhinaan.
kaarporu midatravan kaadhan maamagan
vaaridhi kadandhivan vandhu nammodum
porpora ninaiguvaan polum ivvelaanj
saaranar mozindhanar saradha maagumaal.
netriyil anigamaai nindra boodharaich
setrigal veeraraich seguththuch seyinai
vetrikon denaiyar thamaiyum veettiye
matroru vigalaimun varaval leniyaan. 20

paaridar thammodum paalan thannodum
porinai izaiththidal purindhu vellinum
veerama dhandrenaa varidhu mevinen.

eththunaip periyarthaam yeninum melaiyor
kaiththoru vinaiseyak karudhir trammudai
meiththunai yoraimun vinavich seivaraal.

eedhena vuraiththiraal endru mannavan
odhinan annadhai unarndhu kaithozuvu
medhiyam peyarinaan ivaivi lambinaan.
maalinai vendranin valiya thambiyai
yelavor ganaththinmun yerindha veeranaip
paalanen drurappadhum unarbin paaladho.

ேமத தாரக ர தாைனைய
ஆதிப த 8ட அCட தீரைர
ஏ6ேமா வ4யிலா எளிய ெரப6
Iதெர றிகAவ6 !லைம பாலேவா.

medhagu thaaraga veeran thaanaiyai

மீெத: திைர%கட விைரவி" பா*6ந
ெதயி வளநக 89 6 நி@ைட%
காதல @யிைர+0 கவ த கவைன
தென 7ைரப6 அறிஞ NA-சிேயா.

meethezu thiraikkadal viraivir paaindhunam

aadhibar thammudan atta theerarai
yedhumor valiyilaa yeliya renbadhum
boodharen rigazvadhum pulamaip paalavo.

moodheyil valanagar mudiththu ninnudaik
kaadhala nuyiraiyung kavarndha kalvanaith
thoodhanen druraippadhum arignar
soozchchiyo.

ச"ைறய< சிைற+ைட% க5ழ ஊ த
ெகா"றவ திைச8க அமர ேகாமக
ம"ெறா வ9வமா* வத ேதயலா
ஒ"7வ நிைலைமேவ 7ணர" பாலேதா.
உறனி இளவ5 ஒநி ேனா05
ெபாறிய காைலேய !ராாி ைமதேம"
ெசறிைல யல6 ேசைன  9+
ெவறிைல தாA திவ வறி6 ேமவினா*.

satraiyanj siraiyudaik kaluzan vurtharu

தீயழ வறியேத எனி@< சீாிேயா
ஏயி6 சிறிெதன எள" பாலேரா
வாயத னா"றைல அட%க லாெரனி
மாயி !விெயலா இைறயி மா*% மா.

theeyazal variyadhe yeninunj seeriyor

மா"றல NA-சிய ெதனி@ மாறதா*
"ெறா நிைலைமய ெதனி@ ேம28
ஏ"ெறதி காபேர எனி அனவ %
கா"ற இ/%க வ தைடத" பாலேதா.
6றதிடா வளதைன 6* 6- ெச*வைக
மறதன மாகிேய வைம யாளவைர
எறிதவ தைமயிகA தி0ங வாA6ேம"
சிறதவ யாமலால ஏவ சீாிேயா*.

maatralar soozchchiya dheninum maaradhaai

kotravan dhisaimugan amarar komagan
matroru vadivamaai vandha dheyalaal
otruvan nilaimaive runarar paaladho.
undrani ilavalum orunin nonlum
pondriya kaalaiye puraari maindhanmer
sendrilai yalladhun senai thoondiyum
vendrilai thaazththivan varidhu mevinaai.

yeyidhu siridhena ellar paalaro
vaayadha naatralai adakka laarenin
maayirum buviyelaam iraiyin maaikkumaal.
veetroru nilaimaiya dheninum mevumun
yetredhir kaappare ennin annavark

30

kaatrarum idukkanvan dhadaithar paaladho. 30
thurandhidaa valandhanaith thuiththuch
seivagai
marandhana maagiye vanmai yaalavarai
yerindhavar thamaiyigazn dhingan vaazdhumer
sirandhavar yaamalaala yevar seeriyoi.

8னம% மரேம 8னி6 ேசறிேய
உனக % ேக ேமா ஒ"7 ம"7நீ
அன6 !ாிதிைல ஆட ைமதேனா
9நக அழிதெத றிர0க" பாைலேயா.

munnamak kumaranmel munindhu seriyel
unnagark kegumo otru matrunee
annadhu purindhilai aadal maindhano
tinnagar azindhadhen rirangar paalaiyo.

ெமா*+ைட நி8க 89த தைம+
ஐயநி திநக அழிவ தான6<
ெச*+7 நிைலைமக ெதாி6 ெச*திடா
ைமய4 கீAைமயா வத வா மா.
கழிதி/ பிைழயிைன% கதி- சால2
அழிதிட இய"ைகய றறிஞ % காதலா
ஒழிதன ேபாகெவா 7ைரப ேக மியா
விழிதெத 7னைல இைமபி" ெச*திநீ.

moiyudai ninmugan mudindha thanmaiyum

ஆய6 பிறவிைல அ2ண த ெமா/
ேமயின பைடெயா/ விைர6 க Kத"
ேசயிைன வைளதம ெச*ய ேபாதியா
நீயினி தாA%கைல ெநந ேபாலேவ.

aayadhu piravilai avunar thammodu

எறிைவ ேமதிய இைசப% ேகCட5
நறி6 வாெமன நவி7 ைகெயறி
ெதாறிய 87வ5 உதிப நலற0
ெகாறி/ 6 % ண இைனய J7வா.

endrivai medhiyan isaippak kettalum

வறிற உவணேம வத மாயேம
நிறி/ அமர ேம ேந 6 ேபா ெசயெசறிைல இைளயரா திறெகா
ேடகினா*
இறினி பாலேம ஏக லா ேமா.
இ7தியி ஆ+G இல0 ஆழி+
ம7விலா ெவ7%ைக+ வ4+ ர8
பிற2ள திற0கG தவ தி" ெப"றைன
சி7வெனா ேடயம ெச*த" ேகெகாலா .
ேமத பசிபிணி அைலப ெவ ப4%
காதெகா டலம0 கண0க த ைம+
6வ தைன+ ெதாட 6 ேபா ெசய
ேபாதிேயா அமரைர !ற0க /"7ளா*.
இ7நி ெப பைட% கிைறவ யாைர+<
ெசறிட வி/% தி சிறி6 ேபாAதினி
ெறறி பைகஞைன% Jளி த ெமா/
ெவறிவ மீ வ விைனய மீெதறா.

vandriral uvananmel vandha maayanmel

40

40

aiyanin thirunagar aziva dhaanadhunj
seiyuru niaimaigal therindhu seidhidaa
maiyalin keezmaiyaal vandha vaagumaal.
kazindhidu pizaiyinaik karudhich saalavul
azindhidal iyarkaiyan rarignark kaadhalaal
ozindhana pogavon druraippan kenmiyaa
vizindhadhen runnalai imaippin seidhinee.

meyina padaiyodum viraindhu kannudhar
seyinai valaindhamar seiyap podhiyaal
neeyinith thaazkkalai nerunal polave.

nendridhu vaamena navindru kaiyerin
thondriya muruvalum udhippa nallarang
kondridu thurkkunan inaiya kooruvaan.
nindridum amararmel nerndhu porseyach
sendrilai ilaiyaraal thiralkon deginaai
indrinip paalanmel yega laagumo.
irudhiyil aayulum ilangum aaziyum
maruvilaa verukkaiyum valiyum veeramum
piravula thirangalun thavaththir petranai
siruvano deyamar seidhar kekolaam.
medhagu pasippini alaippa vembalik
kaadhalkon dalamarung ganangal thammaiyun
thoodhuvan thannaiyun thodarndhu porseyap
podhiyo amararaip purangan dutrulaai.
indrunin perumpadaik kiraivar yaaraiyunj
sendrida vidukkudhi siridhu pozdhinil
kundreri pagaignanaik kooli thammodum
vendrivan meelguvar vinaiya meedhendraan.

கதி/ 6 % ண% கயவ இனன
உைரத 89வினி ஒழிக இ0ெகனா%
கமணி யாழிய0 ைகய ைம தேரா
தமெவ பைக+ைட யைம-ச சா"7வா.

karudhidu thurkkunak kayavan innana
uraitharu mudivinil oziga ingenaak
karumani yaaziyang kaiya maindharo
tharumavem pagaiyudai yamaichchan
saatruvaan.

ல ப/ நவமணி யி7 ெபா!ைன
அல பைட ெகா ! 8திைர ஆ%க தா"
!ல பட% கீ7வ ேபா5 ரநீ
சில ப9 ைமதேனா டாட ெச*வேத.

kulambadu navamani kuyindru ponbunai

ேம5ய க Kத விமல அெறனி
ஆலவ அெறனி அய@ அெறனி
கால@ அெறனி" காவ ரநீ
பாலெனா டம ெசயி" பய@ டா ேமா.

meluyar kannudhal vimalan andrenin

மனிள0 தைலவா* மதைல மீதி@
இனினி அமா¢ெசய இற தி ெயனி@
அனவ நின6ேபா ரா"ற கா பேன
ெவனி/ எதி 6ேபா விைள%க
வலேனா.

mannilang kudhalaivaai madhalai meedhinum

ேநரல த0கைள ேந 6 ளாெரன
ேபாிக ஆ"றிேய ெபாி6 மா*வ6
Iாியா¢ கடனலா" !லைம% ேக"பேதா
சீாிய கடனைவ ெதாி6 ெச*வேத.

neralal thangalai nerndhu laarenap

எாி8க இரணிய எ@8 ைமதாி
ஒவ@% கா"றல இல%க ெதாப6
ெபாதிற வயவ Iத யாவ
அரன !ாித அ78 க த@ .

yerimugan iraniyan enumun maindharil

கீெகா/ நக0ெகா/ கிG ஒறிைன
வாெகா/ த9+ேமா வைம சாறேதா
ஆெகா/ 89 தி/ அவைர ெவறிட
நீெகா/ மர0ெகா/ நீ+< ேசறிேயா.

keelkodu nagangodu killum ondrinai

மாணிைம J/றா மக2 தெனா/

maanimai kooduraa magavu thannodu

ேமண7 சாரத இன0க த ெமா/
IKதி ெசெவ@ !க"சி ேகCபேர
நாKவ நமெரலா ந வ ேதவ .

alambadai konbun mudhirai aakkaththaar
pulambadak keeruva polum veeranee
silambadi maindhano daadal seivadhe.

aalavan andrenin ayanum andrenil
kaalanum andrenir kaaval veeranee
paalano damarseyir payanun daagumo.

innini amaaseya iraththi yenninum
annavan ninadhupo raatral kaanbanel
vennidum yedhirndhupor vilaikka vallano.

perigal aatriye peridhu maaivadhum
pooriyaa kadanalaar pulamaik kerpadho
seeriyar kadanavai therindhu seivadhe.
oruvanuk kaatralar ilakkath thonbadhu
poruthiral vayavarum boodhar yaavarum
aranarul puridharum arumu gaththanum.
vaalkodu dhadiyumo vanmai saandradhor
aalkodu mudiththidum avarai vendrida
neelkodu marangodu neeyunj seriyo.

menaru saaradhar inangal thammodum
poonudhi seruvenum pugarchi ketparel
naanuvar namarelaam naguvar dhevarum.

ெபா"ைறைய 89 தன ெபாவி
த பிையெச"றன எறிள< சி7வ தைன+
ெவ"றிெகா !தவைன C9 னாெனனா
ஒ"ைற+ மதி தைன ெதாைம உனலா*.
ஆறணி ெச<சைட அ ண ததி/
ேப7ைட ேவ4ைன பிைள உ* த5
மா7ள பைடயினா மா"ற லாைமயா
ஈற6 வாயின இளவ தாரக. 50
78னி ெதாைலநாC J7 வா*ைமயா
இ7திைய யைடததா0 கித மாவைர
அறிகிைல ஈெதலா ஆ"ற J/றாசி7வன ெச*ைகேய சிைத ேகா9யா.

portraiyai mudiththanan poruvil thambiyaich
setranan endrilanj siruvan thannaiyum
vetrikol pudhalvanai veetti naanenaa
otraiyum madhiththanai thonmai unnalaai.
aarani senjadai annal thandhidum
perudai velinaip pillai uiththalum
maarula padaiyinaan maatra laamaiyaal
eeradhu vaayinan ilaval thaaragan. 50
kurumuni thollainaat koorum vaaimaiyaal
irudhiyai yadaindhadhaang girundha maalvarai
arigilai eedhelaam aatral kooduraach
siruvana seigaiye sindhai kodiyaal.

எ-செமா டழி2றா இரத< சா4ைக
ைக-சிைல ெப"றில கதி நீயைவ
அ-ெசா/ !ாிதைல அதனி தனா
வ-சிர வா வா மக@ 6<சினா.

echchamo dazivuraa iradhanj saaligai

பலவினி ெமாழிவெத ப9யி தானவ

palavini mozivadhen padiyil thaanavath

kaichchilai petrilan karudhi neeyavai
achchodu purindhalai adhanil thoodhanaal
vachchira vaaguvaam maganun thunjinaan.

தைலவாி ஒவைன விளி 6 தாைனேயா
9ைலயயி 8கேம ஏ2 வாெயனி
அைல2ெச* ெதாைலயி அடெப"
ேற வா.
அன6 ெச*ெகன அற ைத- சீ7வா
ெசானேதா இ7தியி 87வ ேதாறிட%
கனிக ெமா* !ைட% கால சி ெத@0
ெகானவி ேவ4னா இைனய J7வா.

thalaivaril oruvanai viliththuth thaanaiyo

ெசதியி இதி/< சி7வ சாரத
தெதாைக தெனா/ மீ / சாேம
எைதெயா சிலவைர ஏவ அல6
மதிர ேவ /ேமா ம"றி த" ேம.

sendhiyin irundhidunj siruvan saaradhar

வயதன ைதயைன வாச வறைனசயதைன பிற தைம- சமாி ெவறநா
இையெதைம வினவைல இெறா பால"கா
வியெப மதிர ேவ 9" றா0ெகாேலா.

vayandhana dhaiyanai vaasa vandranaich

dilaiyayin muruganmel yevu vaayenin
alaivusei thollaiyin adalper treguvaan.
annadhu seigena araththaich seeruvaan
sonnadhor irudhiyin muruval thondridak
kannigar moimbudaik kaala siththenung
konnavil velinaan inaiya kooruvaan.
thandhogai thannodu meendu saarumel
endhaiyor silavarai yeval alladhu
mandhiram vendumo matri dhargume.
sayandhanaip piraithamaich samarin
vendranaal
iyaindhemai vinavalai indror paalarkaa
viyanperu mandhiram vendir traangolo.

அ ட க ஒ/0கின அர%க அ<சின
எ 9ைச% கிழவ ஏவ லா"7வ
ம டம அ2ணாி வ4ய Iதரா0
க டன இறியா0 க4யி வ ணேம.
பணி% தி தமியைன பரம ைமதைன%
கண ெதாைக ரைர% கால பாச தா"
பிணி திவ வ வ எ7 ேபச5
6K%ெகன- ச டஎ ெறாவ
ெசா5வா.
கழிபசி ேநாயட% கவ5 Iத
மழைலய பிைள+ ம"ற வ" 7
ெதாழி!ாி சிலவ< NA-சி பாலேரா
அழகி6 மதிர அ2ண % கா"றேவ.
ெகா5வ Iதைர% மர றைன+
ெவ5வ பிறைர+ விளி2 ெச*வனா
மலல ேதாGைட மன மன2
ெசாலதி ெறனஇ 6ைண+
தாA 6ேள. 60

andargal odunginar arakkar anjinar
endisaik kizavarum yeva laatruvar
mandamar avunarin valiyar poodharaang
kandanam indriyaang kaliyin vanname.
panikkudhi thamiyanaip paraman maindhanaik
kanaththogai veeraraik kaala paasaththaar
piniththivan varuguvan endru pesalun
thunukkenach sandanen droruvan solluvaan.
kazivasi noyadak kavalum boodharum
mazalaiyam pillaiyam matra varkuru
thozilpuri silavarunj soozchchip paalaro
azagidhu mandhiram avunark kaatrave.
kolluvan boodharaik kumaran rannaiyum
velluvan piraraiyum vilivu seivanaan
mallalan tholudai mannar mannavun
solladhin rennath thunaiyun thaazththulen. 60

ஏ2தி தமியைன இைமபி" ெசறியா
வ க காபி@ 8ரணி" றா%கிேய
27 சாரத ெதா தி தெனா/
ேமவல தைனஇவ ெவ7 மீவனா.

yevudhi thamiyanai imaippir sendriyaan

எனவிைவ ச

டனா0 கிைச த ெவைலயி
அன4ெய 7ைர தி/ அ2ண காவல
சினெமா/ 87வ5< சிறி6 ேதாறிட
விைனயெமா 9 ெமாழி விள ப ெச* வா.

enavivai sandanaang gisaiththa vellaiyin

ெத 8ைன மரபிேலா சி7வ எனி@
ெவ ைமெயா ேட" ேம ெவ /
ேம"ெசலா
ெத ெமா/ மதிர திப ேரெயனி
அ மேவா Nர% கழகி தா"றேல.

themmunai marabilor siruvan enninum

moovargal kaappinum muranir traakkiye
thoovuru saaradhath thogudhi thannodu
mevalan thanaiivan vendru meelvanaal.

analiyen druraiththidum avunar kaavalan
sinamodu muruvalunj siridhu thondrida
vinaiyamo dimmozi vilambal seiguvaan.
vemmaiyo derkumel vegundu merselaa
themmodu mandhirath thiruppa reyenin
ammavo sooraruk kazagi thaatrale.

எறி6 ெமாழித5 எாி+0 க ணின
ஒறிய 87வல உயி % நாசிய
கறிய மன தின கறி 6 ெம4தA
திறி/ எயி"றின சி0க J7வா.

endridhu mozidhalum yeriyung kanninan

ெவெதாழி மறவைர விளி த தைம+
மதிர இத6 மன0ெகா NA-சி+
இதிர உதவிெச* இைளய வைமையசிதிட ேவெகாலா நிைனத ெச*ைகேய.

vendhozil maravarai viliththa thanmaiyum

ondriya muruvalan uyirkku naasiyan
kandriya manaththinan kariththu mellidhaz
thindridum yeyirtrinan singan kooruvaan.

mandhiram irundhadhu manangol
soozchchiyum
indhiran udhavisei iaiyan vanmaiyaich
sindhida vegolaam ninaindha seigaiye.

இநில அ டேம இ6 ேளாெரலா
மவல ராகிேய வக வதி9
ஒதமி ேயெபா 6ைலய- ெச*வனா
ெதாியைல ேபா5நி ன9ய தி ைமேய.

irunila andamel irundhu lorelaam

வைமைய உைரப6 மரப றாஎைனெசெமன வி/% தி ேசைன ேயா/ேபா*
உ8னி 2"றி/ ஒன லாைரயC
9ைமய தா%கிேய வவ ஈ ெடறா.

vanmaiyai uraippadhu maraban draalenaich

இனைவ ேபாவன இயபி ேனஐய
6ெனறி அைம-ச< NA-சி ெதாபைட
மன இைச த5 வய0 ெச0கதி
ஒனல ைகயைம 6ைர த ேமயினா.

innavai polvana iyalbi nenaiya

ெசறி/ 8னிவர திய0க மாையெச*
7ட இளவைல% மர ெகாறி/
அெறைன வி/ தைலஅைழ ெதா
ேறா திைல
இறி6 வின2வ ெதைன ெயைதநீ.

sendridu munivarar thiyanga maayaisei

உG7 கரவின ஒவ @ பரா
எள ஒ"7வ தீ / ேபா ெசயி
8ெளயி றின8 8"7 ேதாறிலா
பிைளைய வி/% ேமா ெபாிைய சாலநீ. 70

ulluru karavinan oruva numbaraan

இழி த தனா இடா¢பட டாெய@
பழி திற I டைன பால ஆவிைய
ஒழி தைன நகர8 ஒ0 சீரற
அழி தைன நீ+ன தறிவி லாைமயா.

iziththagu thoodhanaal idaappada daayenum

maruvala raagiye varuga vandhidin
oruthami yenporu thulaiyach seivanaal
theriyalai polunin nadiyan thinmaiye.
senmena vidukkudhi senai yodupoi
unmuni vutridum onna laaraiyat
tinmaiya dhaakkiye varuvan eendendraan.
thunneri amaichcharunj soozchchith tholpadai
mannarum isaiththalum vayangu sengadhir
onnalan kaiyamaith thuraiththal meyinaan.
kundrudan ilavalaik kumaran kondridum
andrenai viduththalai azaiththon drorndhilai
indridhu vinavuva dhennai yendhainee.

ellarum otruvan dheendu porseyin
mulleyi rinnamum mutrun thondrilaap
pillaiyai vidukkumo periyai saalanee. 70
paziththiram poondanai baalan aaviyai
oziththanai nagaramum orungu seerara
aziththanai neeyuna dharivi laamaiyaal.

ெபாளல ெதாறிைன ெபாெள ன%ெகா/
ெவ2த ெச*வ6 விைனய ேமா கிலா
ெதாெசய விைர6ெச* 6ய0கி வாAத5
ெபாியவ கடைமேயா ேபைத தைமேய.

porulaala dhondrinaip porule nakkodu

ெபா"ைறெயா 9ளவைல ெபாற
C9ேனா
ெகா"ற8 Iத த0 ழா தி னா"ற5
ஒ"7வ நிைலைம+ உணாி" ெசறியா
ப"றி8 @*% வ பிணி 6 பாச தா.
ஆயிர ெதCெட@ அ ட 6%ெகலா
நாயக 8தவநீ ந ப நகிய
ேசயம றி ெதழ சீாி தெறைன
ஏயிைன ெவ"றிெகா 9 தி எ பிரா.

potraiyo dilavalaip pondra veettinon

ஆ ெடைன வி/ திேய அமர தா"றிட
 9/ அவ ெதாைக 8%கி ேதவரா*
ஈ /7 ேவாைர+ இைமபி ெவ7பி
மீ 9/ ேவெனன விள பி னானேரா.
இரவிய பைகயவ இைனய சி"சில
உைரத இ7தியி உைல2 றாதேதா
8ரK7 தாைதத 8க ைத ேநா%கிேய
ைரகழ இரணிய Jற ேமயினா.
ேவ7

aandenai viduththiyel amara thaatrida

வள தைமேச வயெப< Nரேனா
மழைல
பிைள ேபா வ4% கிர0கின எ@ ெமாழி
பிற%கி
உள ேதநிைன நிைன%கி@ ெவ2 ஒ
னல
எள" ேக6வா வி/ தியா மதிர

vallal thanmaiser vayapperunj sooranor

இனிேய.

veruvudhal seivadhu vinaiya morgilaa
dhoruseyal viraindhusei thuyangi vaazdhalum
periyavar kadamaiyo pedhaith thanmaiye.

kotramum boodharthang kuzaaththi naatralum
otruvan nilaimaiyum unarir sendriyaan
patrimun nukkuvan piniththup paasaththaal.
aayirath thettenum andath thukkelaam
naayaga mudhalvanee namban nalgiya
seyamar kuriththezal seeri thandrenai
yeyinai vetrikon diruththi embiraan.

moondidum avarthogai murukkith dhevaraai
eenduru voraiyum imaippil vendrupin
meendidu venena vilambi naanaro.
iraviyam pagaiyavan inaiya sirsila
uraitharum irudhiyin ulaivu raadhadhor
muranuru thaadhaithan mugaththai nokkiye
kuraikazal iraniyan kooral meyinaan.
veru

mazalaip
pillaip porvalik kiranginan enummozi pirakkin
ullath theninai ninaikkinum veruvumon nalarum
ellar kedhuvaam viduththiyaan mandhiram
iniye.

ைமதி கAதி/ மிட"றவ மதைலமா நில

தி

எ*தி னாஅம % ெகற5 எறைன
விளி 6
ெவ*ெத னெபார வி/ திைல ெவ7 திேயா
விைனேய
ெச*தி /தவ 7 /ெகா உன%ெகா
சிறி6.
பான ேபாெலாளி மிட"றின பாலேம"
பசிேநா*%
Jைன ேவC/ழ Iத ேம ஒழி6ளா
த ேம
மான ெவ<சம % ெக 8ேனா ேசற5
வைசேய

ேசைன ேயா9யா ஏ

nilaththin
eidhi naanamark kendralum endranai viliththu
veidhe nappora viduththilai veruththiyo vinaiyen
seidhi dundhava rundukol unakkoru siridhu.

paanal pololir midatrinan baalanmer pasinoik
koonai vettuzal boodharmel ozindhulaar
thammen
maana venjamark kemmunon seralum vasaiye
senai yodiyaan yeguvan seruththozil puriya.

வ ெச ெதாழி

!ாிய.
ெவ"றி ேபரம ஆ"றிேய ேமவல
ெதாைகையெச"7 ேதவ க யாைர+ த96ெச
வனா
இ"ைற% க0 4 எறைன ஏ2தி ெயன5
ம"ைற த பியா எாி8க இைனயன
வ பா. 80
இைணயி லாவ

maidhi kazndhidu midatravan madhalaimaa

ட ஆயிர ெதC9@%

கிைறநீ

6ைணய தாெயா ரேக சாி+ள Dதரா*%
கணித மிலவா யா8ள0 காிபாி க/ேத
அணிெகா டானவ பைட+ள அலகிலா

vetrip peramar aatriye mevalar thogaiyaich
setruth dhevargal yaaraiyun dhadindhusel
guvanaal
itraik kangulin endranai yevudhi yenalum
matraith thambiyaam yerimugan inaiyana
vaguppaan.
inaiyi laavandam aayirath thettinuk kirainee
thunaiya dhaayoru veerage sariyulan
sudharaaik
kanidha millavaa yaamulang karipari
kadundher

தனேவ.

aniko daanavap padaiyula alagilaa dhanave.

அழிவி பா ள ேதள சிைல+ள அ•தா
ெறாழிவி லாதமா¢ அ !ெப* ணி+
உளவா
இழிவி ெத*வத பைடக 8" 7 8ள
இைறைம
ெதாழி நடா 67 பாிதி+ ஒ7 /
ெதாேலா*.

azivil paagula therula silaiyula agudhaan
rozivi laadhamaa ambupei thooniyum ulavaal
izivil dheivadhap padaikanmur trummula
iraimaith
thozil nadaaththuru paridhiyum ondrundu
tholloi.

அ ட ஆயிர ெதCைட+0 கனெலா
றதனி
க / மீட இதிர ஞால80 கவன0
ெகா ட ேதா தனி மட0க5 உன% ள
றி%கி
வி / மா57 மாையக பல2ள ேமேலா*.

andam aayirath thettaiyung kannalon radhanil

இன பாைமேச ெவ7%ைகெப" றீறிலா
6ைற+
மன மனநி" ேபா7ளா யாவேர
மைலய%
கனி பாலக 6வ சி7ெதாழி க தி
உனி +னிேய இர0க2 த வேதா
உன%ேக.

inna paanmaiser verukkaiper treerilaa

ழைத ெவ பிைற மிைல-சிேனா
மதைலைய% 7 தா
இழித Iதைர பிற தைம ெவறிட எமாி
விைழத மானவ ஒவைர வி/பேத யறி
அழிதி ர0கிேய வின2ேமா இ6ெகாஉ

kuzandhai venpirai milaichchinon madhalaiyaik

னறிேவ.

azindhi rangiye vinavumo idhukolun narive.

G ெவ<சம !ாிதஎ னிளவப
89+
வாளி னால/ ஒ"றைன ம"7ளா த ைம%
ேகள /த9 தல6 ேக9சீ நகா¢%
மீக ேலெனன பக தன ெவ*யN
Gைரேய.

moolum venjamar purindhaen nilavalpan

கரைத N/வா மரைன ெபாதகா
த4யா
இத ர க அளபில ராயி@ இேபா
விைர6 நீெயன% த2தி ஏ வ ேமனாC
ெபா6 பாதல தர%க ேம" ெசறேத

karandhai sooduvaan kumaranaip porudhalkaa

ேபால.

porundhu baadhalath tharakkarmer sendradhe

kandu meedarum indhira gnaalamung
gavanang
konda thorthani madangalum unakkula kurikkin
vindu maaluru maayaigal palavula meloi.

dhuraiyum
mannar mannanir pondrulaar yaavare malaiyak
kanni baalagan thoodhuvan siruthozil
karuththin
unni yunniye irangavun thaguvadho unakke.

kuruththaal
izindha boodharaip piraithamai vendrida emaril
vizaindha maanavar oruvarai viduppadhe
yandri

mudiyum
vaali naaladum otranai matrulaar thammaik
kela dundhadin dhalladhu kedilseer nagaakku
meelga lenenap pagarndhanan veiyasoo
luraiye.
dhaliyaa
irundha veerargal alappila raayinum ippor
viraindhu neeyanak kudhavudhi yeguvan
menaat
pola.

வ4ய ேதா சிைல ஈறிலா% கவச வா
பைடக
உல ததவ அளி திட 8!ெப"
7ைடேய
லம ட0கவா அர%கைர த9திைச
ெகா ேட
ெம4ய அறியா அ78க ேமெலைன
வி/ தி.
எ@ மா"ற0க எாி8க 8ைடயவ

ennu maatrangal yerimuga mudaiyavan isaippa

இைசபப

anna vandranai vilakkiye karadhalam

அன வறைன வில%கிேய கரதல
அைம 6ெசனி ஆயிர ெப"7ள சி0கமா 8க ேதா
மன மனைன ேநா%கிேய வ 6ைர
ெச*வா*.
மதிர ர த தாைனய தைலவ மகா
தத ம%கிய வைமேய சா"றிய தலா
இதி ரெப தி27 உறன% கியற
!தி ெசா"றில இ ெமாழி ேகெளன
!கவா. 90

valiya thorsilai eerilaak kavasamvaan padaigal
ulagu thandhavan aliththida munbuper
trudaiyen
kulama dangavaal arakkaraith thadindhisai
konden
meliyan andriyaan arumugan melenai viduththi.

amaiththuch
senni aayiram petrula singamaa mugaththon
mannar mannanai nokkiye vaguththurai
seivaai.
mandhira raththarun dhaanaiyan thalaivarum
magaarun
thandha makkiyal vanmaiye saatriya dhallaal
indhi rapperun thiruvurum undranak kiyandra
pundhi sotrilar immozi kelenap pugalvaan. 90

ேவ7
ெப"றி/ திவினி பிறத ெவ<சின0
க"றவ உண ைவ+0 கட% அன6
8"77 கிறத 8ன அபிேனா
உ"றன Jறிேய உண த ேவ /மா.

veru

மனவ ெசவியழ ம/ த தாெமன
நெனறி தவேதா ந/2 நீதிையெசானவ அைம-ச க 6ைணவ
ேமைலேயா
ஒனல விைழதவா7 ைர%கி றா கேள.

mannavar seviyazal maduththa dhaamena

8"7ற வவ6 8த5 அனதா
ெப"றி/ பயகG பிற2 %கிேய
ெத"ெறன உண 6பி பல2< ெச*வேர
"றெமா றவ வயி" 7க வலேதா.

mutrura varuvadhu mudhalum annadhaal

petridu thiruvinil pirandha venjinang
katravar unarvaiyung kadakkum annadhu
mutruru gindradhan munnam anbinor
utrana kooriye unarththal vendumaal.

nanneri tharuvadhor naduvu needhiyaich
sonnavar amaichchargal thunaivar melaiyor
onnalar vizaindhavaaru raikkin draargale.

petridu payangalum piravun thookkiye
thetrena unarndhupin palavunj seivarel
kutramon dravarvayir kuruga valladho.

மாவ ெதாடா¢பினா வன 6- ெச5மீ
ேகாவ உணவிைன% றி 6 வ>விேய
பாவ !ண பினி" ப/த ேபாலநீ
ேமவ கிறைத வினவ ெச*கிலா*.

maalvaru thodaabinaal vanaththuch sellumeen

இதிர னாதியா இைறவ த0கைள
அதர தமரைர யைல த தீயவ
867 திெவா/ 89த தலைத
உ*6ள இவெரன உைர%க வலேமா.

indhira naadhiyaam iraivar thangalai

ேதவ க யாைர+ திைரெகா ேவைலயி
ேமவ மீெறாைக விைரவி" ற ெமன
ஏவிைன இனி6ெகா இனிய ெச*ைக+
மாவியி விபிலா அறி யா ெச*வா .

dhevargal yaaraiyun thiraikol velaiyin

அஆைகழ வாசவ" கல%க ஆ"றிேய
இைறயிைன அழி தைன இத மாநக
நிைறத வளெனலா நீ% வி தைன
சிைறயிைட உ* தைன ேதவ யாைர+ .

aaagaizal vaasavar kalakkan aatriye

அ த ேதவரா ஐய ந0கG%
கி 6ைண அல%க வ ெத*தி" றி0கி6
ெம* திற மாெமன விைர6C ெகாளைல
பி தாி மய0கிைன ேபைத ஆயினா.

aththagu dhevaraal aiya nangaluk

ெபானக அழிதநாC ! த ேதவைர
இன8 விC9ைல இர%க நீ0கினா*
அனத" கலேவா ஆ7 மா8க
உ@ட ேபா ெசய 2"ற தைமேய.

ponnagar azindhanaat pugundha dhevarai

ேவ7

veru

ேப7 ததி/ பி<ஞக ெபதி 2டனீ
;7 த@ட எC/க இெமன Mவறா
J7 கிறேதா கால80 7கிய ததைன
ேத7 கிறைல விதிவ4 யாவேர தீ தா . 100

peru thandhidu pinjagan perundhiru vudaneer

kolvarum unavinaik kuriththu vavviye
paalvaru punarppinir padudhal polanee
melvaru gindradhai vinaval seigilaai.

andharath thamararai yalaiththa theeyavar
mundhuru thiruvodu mudindha thalladhai
uindhular ivarena uraikka vallamo.
mevaru meendrogai viraivir trammena
yevinai inidhukol iniya seigaiyum
maaviyil viruppilaar andri yaarseivaar.
iraiyinai aziththanai irundha maanagar
niraitharu valanelaam neekku viththanai
siraiyidai uiththanai dhevar yaaraiyum.

kiththunai alakkanvan dheidhir tringidhu
meiththira maamena viraindhut kollalai
piththarin mayanginai pedhai aayinaan.

innamum vittilai irakkam neenginaai
annadhar kallavo aaru maamugan
unnudan porseya vutra thanmaiye.

nooru thannudan ettugam irumena nuvandraan
kooru gindradhor kaalamung kurugiya
thadhanaith
theru gindralai vidhivali yaavare theerndhaar.
100

எ தி ற த M0கைள ெவகில எம6
ச தி ெவறி/ எறன க Kத"
றைலவ
அ தி ற தினா அலேவா அ78க% மர
உ* த ெச*யேவ உ ட6 தாரக உயிைர.
ேபைத வானவ த0கைள- சிைறயிைட
பிணி தா*
ஆத லா@ன% கானெத 7பேம அலா
ஏ6 ேமா பய இலேதா சி7ெதாழி
இய"றி
ேவத ைனப/ கிற6 ேமலவ கடேனா.

eththi raththarum nungalai velgilar emadhu

ரவ ைர-சி7 பாலைர மாதைர% ைறதீ
விரத ந"ெறாழி I /ேளா£¢ த ைமேம

kuraiva raichchiru paalarai maadharaik

லவைர

viradha natrozil poondulo dhammaime lavarai

அம ைற ெதாழி லாளைர ஒ7 தன
அேறா
நிரய 8"ற2< ெச7ெச றலம
ெநறிேயா .

aruma raiththozi laalarai oruththanar andro

அமர த ெப< சிைறயிைன நீ% தி யாயி"
மர நாயக ஈ /ேபா ரா"றிட% றியா
நம6 "ற8< சிைதயி" ெகாளல நாைள
இைமெயா /0 8 கயிைலயி மீ 9/
எதா*.

amarar thamperunj siraiyinai neekkudhi yaayir

சிCட ராகிேய அம த இைமயவ சிைறைய
விC9 டா6நீ யி திேய ேமவல !ர0க
DCட க Kத மரன0 லெமலா

sitta raagiye amartharum imaiyavar siraiyai

ெதாைலய

tholaiya

அC/ நிைன+ 89 தி/< சரதெம
றைறதா.

saththi vendridum endranan kannudhar
tralaivan
aththi raththinaal allavo arumugak kumaran
uiththa seiyavel undadhu thaaragan uyirai.
pedhai vaanavar thangalaich siraiyidaip
piniththaai
aadha laanunak kaanadhen runbame allaal
yedhu morpayan illadhor siruthozil iyatri
vedha naippadu gindradhu melavar kadano.

kuraitheer

niraya mutravunj sendrusen dralamarum
neriyor.

kumara naayagan eendupo raatridak kuriyaan
namadhu kutramunj sindhaiyir kollalan naalai
imaiyo dungumun kayilaiyin meendidum
endhaai.
vitti daadhunee yiruththiyen mevalar purangal
sutta kannudhal kumaranang kulamelaan
attu ninnaiyum mudiththidunj saradhamen
draraindhaan.

த/ 6 ம"றிைவ உைர த5 ெவ*யN
தட%ைக
!ைட 6 ெவ*6யி 6ரபிேய நைகநிலா
ெபா9ப%
க9 6 ெம4தA அ6%கிெம* ெபாறி திட%
கன7
89 த னி தைல 6ள%கிேய இனன
ெமாழிவா.

thaduththu matrivai uraiththalum veiyasoor

ஏவ" ெறா /ெச* தின80 கரதஇ
திர" 
ேதவ % <சி7 பால" < சிவ@ைற
கயிைல%
காவ" Iத % அ<சிைன க தழி

yevar trondusei thinnamung karandhain

தைனேயா

moovark kumvelar kariyadhor moimbukon

வ % ெவல" காியேதா ெமா* !ெகா
/ைடேயா*த.
எைல நாவைர இைழ த6 எ ெப<
ச தி
ெவ5 M0கைள எற60 க Kத
விமல
ெசால யா8! ேகC9ல வ<ச8<
NA2
வைல வைலெகா எ பிநீ !திெதா7
வ தா*.
;"றி ேம5ேமா ெரC/க Mவல திவி
"றி தர சிய"7தி எனி@ ேமனா
ஆ"றி ைன-சைட ைவ தவ ெகா/ தி/
அழியா
ேப"ைற யாவேர வில% வா அ6பிைழ
ப/ேமா.
ஆதி நாயக எ ெப< ச திேய அலா
ஏதி லா ெவலா எனி@< ச தி+ இைற+
ேபத ேமாவர0 ெகா/ தவ அ/ெமைக
பிைழேய

ஓத லாவேதா
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வழ%கேம உ ைமய தறா.

thadakkai
pudaiththu veidhuyirth thurappiye nagainilaap
podippak
kadiththu mellidhaz adhukkimei poriththidak
kanandru
mudiththa niththalai thulakkiye innana
mozivaan.
dhirarkun
dhevark kunjiri paalarkunj sivanurai kayilaik
kaavar poodharkkum anjinai karuththazin
dhanaiyo
dudaiyoiththa.
ellai naalvarai izaiththum emperunj saththi
vellu nungalai endradhun kannudhal vimalan
solla yaanmunbu kettilan vanjamunj soozvum
vallai vallaikol embinee pudhidhondru
vaguththaai.

nootrin melumo rettuga nuvalarun thiruvin
veetri rundhara siyatrudhir enninum menaal
aatri laichchadai vaiththavan koduththidum
aziyaap
petrai yaavare vilakkuvaar adhupizai padumo.
aadhi naayagan emperunj saththiye allaal
yedhi laarvelaar enninunj saththiyum iraiyum
pedha movarang koduththavan adumenkai
pizaiye
odha laavadhor vazakkame unmaiya
dhandraal. 110

ப:6 றா6ந ேபாலேவ ேவவிைய பயிலா
தழிவி லாவர ெப"றில தாரக அதனா
ஒழிவ தாயின வ-சிர வா 2 உண வி
ழவி யாத4 மா*தன ஈ6ெகா
ைறேய.

pazudhu raadhunam polave velviyaip payilaa

அ ட மாயிர ெதCைட+ தனியர சாCசி
ெகா / ைவகின ல ெதா/ அமர த0
:ைவ
ெதா / ெகா டன யாவா¢வ
ெததி %கி@ ெதாைலேய
உ / ெகா4வ என% ேந ராகேவ
ஒவ .

andaa maayirath thettaiyun thaniyara saatchi

தவ8 ய7ழ அமராி அர%க க த மி
அ2ணா¢ த0களி ஆயிர ெதCெட@
அ ட
!வன 8"ற2 ஒதனி யாழியா !ரேத
எவெர ன% ேந ராகேவ அழிவிலா திதா .

thavamu yandruzal amararin arakkargal

மால ய8த லாகிய 86வ

maala yanmudha laagiya mudhuvargal

க வர பி
கால மாகயா அமரைர- சிைறெசய% க /<
சால ெவறன% க<சிேய இதன தனிேயா
பால ேனெகாலா அழிவிலா எ@யி
ப/பா.

thazivi laavaram petrilan thaaragan adhanaal
oziva dhaayinan vachchira vaaguvum unarvil
kuzuvi yaadhalin maaindhanan eedhukol
kuraiye.

kondu vaiginan kulaththodum amararthan
kuzuvaith
thondu kondanan yaavaavan dhedhirkkinun
tholaiyen
undu kollivan enakkune raagave oruvar.

thammin
avunaa thangalin aayirath thettenum andam
buvana mutravum oruthani yaaziyaal purandhe
yevare nakkune raagave azivilaa dhirundhaar.

varambil
kaala maagayaan amararaich siraiseyak
kandunj
chaala vendranak kanjiye irundhanar thaniyor
baala nekolaam azivilaa ennuyir paduppaan.

ேவ7 பா/றா வ-சிர ப9வ8 மிட5
ஈறி லாதேதா ஆ+G ெப"றி/ எைன
ஊ7 தாெசய% J/றா ெதாவ %
ெமறா
மா7 ேபா ெச*6 பாலேனா எைனயட
வலா.

veru paaduraa vachchirap padivamum
midalum
eeri laadhadhor aayulum petridum ennai
vuru thaanseyak kooduraa dhoruvarkku
mendraan
maaru porseidhu baalano yenaiyada vallaan.

எ ணி லாதேதா பாலக எைனெவவ
எைக
வி ணி லாதவ றைனேயா கனிெயன
ெவ•கி%
க ணி லாதவ காC9ட% ைகயிலா
தவேபா*
உ ணி லாதேப ஆைசயா ப"7மா
ெறா% .

enni laadhadhor baalagan yenaivelvaan enkai

எ7 ம"றிைவ Nரப மாவிைச திட5
67 ப•றைல- சீயமா 8க8ைட 6ைணவ
ந7 நெறன வினவிேய இன8 நானி0
ெகா7 J7வ 8னியைல ேகC9ெய
7ைரபா.

endru matrivai sooraban maavisaith thidalun

vinni laadhavan rannaiyor kaniyena vegik
kanni laadhavan kaattidak kaiyilaa dhavanpoi
unni laadhaper aasaiyaal patrumaa rokkum.

thundru paralaich seeyamaa mugamudaith
thunaivan
nandru nandrena vinaviye innamum naaning
kondru kooruvan muniyalai kettiyen
druraippaan.

வா4 தாமதி- ச9ல8 பவளமா வைரேய
ேபா5 ேமனி+ 8%கK நா"ெப
!ய8
நீல மாமணி¢ க ட80 ெகா /நி
றனனா
ல காரண இலேதா பராபர 8தவ.

vaali thaamadhich chadilamum pavalamaal
varaiye
polum meniyum mukkanum naarperum
puyamum
neela maamani kandamung kondunin rananaal
moola kaaranam illadhor paraabara
mudhalvan.

தைன ேநாிலா பர ெபா தனி+%
ெகா ட
ெதன காரண எறிேய ஐெதாழி
இய"றி
8ைன யாயி  பாச0க 8:வ6
அக"றி
பிைன /ேப றGவா நிைனதேப
ரேள.
அப ரறைன உனிேய அளைவதீ கால
ெம*ெப தவ இய"றிைன அ6க /
ெவௗ¤பC
ெடாபி லாவர 8த4ேய ஆ0கத" ெகாழி+<
ெசபி ைவ தன ேத திைல ேபா5ம

thannai nerilaap paramporul thaniyiruk konda

திறேன. 120

120

thenna kaaranam endriyel aindhozil iyatri
munnai yaaruyirp paasangal muzuvadhum
agatrip
pinnai veedupe raruluvaan ninaindhape rarule.

appa randranai unniye alavaitheer kaalam
meippe rundhavam iyatrinai adhukandu
velappat
toppi laavara mudhaliye aangadhar koziyunj
seppi vaiththanan therndhilai polumath thirane.

ெபறல தி 2ைடயநீ அற

திைன ேபணி
8ைற! ாிதிடா தா"றலா அமரைர 8னி6
சிைறயி ைவ தைன அ6க / நிவ4 சிதி
இ7தி ெச*திட உனின யாவ % ஈச.

perala rundhiru vudaiyanee araththinaip peni
muraibu rindhidaa dhaatralaal amararai
munindhu
siraiyil vaiththanai adhukandu ninvali sindhi
irudhi seidhida unninan yaavarkm eesan.

வரம ளி

தயா அழிப6 8ைறய7

வர தா
ெபைம ெப"7ள Nரைன அ/வ6 பிற %
அாிெத னபர உனிேய த@ வா
ஒம க"ெகா/ 89 6ெம 7னினா
உள தி.
ெசநி ற தி ேமனி+ தி8க மா7
அன த"கி ெதாைக+ைட ேதாகG மாக
8ன வ % 8 னாகிய பராபர 8தவ
த@ த"கணா ஒதனி% மரைன
ததா.

varama liththayaam azippadhu muraiyandru
varaththaal
perumai petrula sooranai aduvadhu pirarkkum
aridhe napparan unniye thannuru vaagum
oruma garkodu mudiththumen runninaan
ulaththil.
senni raththiru meniyun thirumuga maarum
anna dharkiru thogaiyudaith tholgalu maaga
munna varkkumun naagiya paraapara
mudhalvan
thannu tharkanaal oruthanik kumaranaith
thandhaan.

மா@ ட தாி வில0கினி !Cகளி ம"7
ஊன 8"7ழ யா%ைகயி பிற6ளா ஒப
நீநி ைன%கைல பர<Dட ெந"றிய தல ேத
தா@ தி தன மைறகG0 கடதேதா
தைலவ.
சீல மிலவ % ணரெவா ணாதசி"
பரைன
பால ெனறைன அவனிட தி"பல ெபாG
ேமைல நாவ6 ேதாறிய சிறியேதா
வி தி
ஆல யாைவ+ ஒ/0கிேய அவதாி
த6ேபா.

maanu daththaril vilanginil putkalil matrum

அ2 மா வ உவ8 மா வ அ2
உ2 மிலேதா தைம+ ஆ வ ஊழி
கம ஆ வ நிமி த8 மா வ க டா*
பரம னாடைல யாவேர பக திட" பாலா .

aruvu maaguvan uruvamu maaguvan aruvum

vuna mutruzal yaakkaiyil pirandhulaar oppa
neeni naikkalai paranjudar netriyan thalaththe
thaanu thiththanan maraigalung kadandhadhor
thalaivan.
seea millavark gunaravon naadhasir paranaip
paala nendranai avanidath thirpala porulum
melai naalvandhu thondriya siriyadhor viththin
aalam yaavaiyum odungiye avadharith
thadhupol.

uruvu milladhor thanmaiyum aaguvan vuzin
karumam aaguvan nimiththamu maaguvan
kandaai
parama naadalai yaavare pagarndhidar
paalaar.

ேவத% காCசி% உபநிட 6-சியி விாி த
ேபாத% காCசி% 0 காணல !தியாி !திய
த% கா %  த%கவ 89வி" 89வா*
ஆதி% காதியா* உயி % யி ரா*நிற
அமல.

vedhak kaatchikkum ubanidath thuchchiyil
viriththa
podhak kaatchikkung kaanalan pudhiyaril
pudhiyan
moodhak kaarkkumoo dhakkavan mudivirku
mudivaai
aadhik kaadhiyaai uirkkuyi raainindra amalan.

ஞான தா@ வாகிய நாயக இயைப
யா@ நீ+மா* இைச 6ெம றால• ெதௗ¤

gnaanan dhaanuru vaagiya naayagan iyalbai

ேதா

dho

ேமான தீ கலா 8னிவ ேத"றில 8:6
தா@0 கா கில இன8 தெப
தைலைம.

yaanum neeyumaai isaiththumen draala thela
monan dheerkalaa munivarun thetrilar
muzudhun
thaanung kaangilan innamun thanperun
thalaimai.

த த மா"ற0க நி7விய சமயிக பல0
க 6 !ெசாைல வினவின அவெசய
காணா
D த வா6ள 8த4ய ததிர ெதா தி
உ* த ண தி/ நீரேர ஒசிறி 6ண வா .

thaththa maatrangal niruviya samayigal
palarung
kaththu punsolai vinavinar avanseyal kaanaar
suththa vaadhula mudhaliya thandhirath
thogudhi
uiththa narndhidu neerare orusiri dhunarvaar.

கவி ெம*!ல காC/வா கா பவ
காCசி
ெபாெள னப/ நாைம+ ஐவைக
ெபாறி+
இதி ற திய விைனகG0 கால8 இட@
மரபி 8"77 பய@மா* நிறவ வள.

karuvi meippulan kaattuvaan kaanbavan
kaatchip
porule nappadu naanmaiyum aivagaip poriyum
irudhi raththiyal vinaigalun kaalamum idanum
marabin mutruru payanumaai nindravan vallal.
130
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ஞால 8ளேதா

பர ெபா நாெமன

!க5
மா5 ேவத@ மாையயா வர பி@C
பCடா
ல மாகிய த 6வ 8:வ6 கட6
ேம5 ய தி/ தனி8த லவஅறி ேவறா

gnaala mulladhor paramporul naamenap
pugalum
maalum vedhanum maayaiyaam varambinut
pattaar
moola maagiya thaththuva muzuvadhum
.

kadandhu
melu yarndhidu thanimudha lavanandri veraar.

ய பா 8த லாகேவ 9ைலயி 6ைண+0
ேமய அ ட8 உயி கG வியெபா
பல2
மா+ நிறன அல@ மாயின
அவற
மாைய யாவேர கடதன மைறகG மய0
இன தைமேச 8தவைன- சி7வென
றிகA6
ப@ கிறைன அ2ண த0 கிைளெயலா
ப/ 6
நிைன +த9 தி/வேனா இைமபினி
இர!
தன C9ற0 காC/வா வதன
சம ேம.
அ"ற இ>வைக ஆயிர ெதCெட@
அ ட
ெப"ற ன ெமன வியதைன த 6வ ேபத
8"7 ண திைல தரணிேயா அளபில
2ளகா
ம"ைற அ ட0க ேகC9ேய மGதி
மேனா.
9ைல Rறதா வாாிேய 8தலதா% :மி
+ைடய அ ட0க அலகில எபெரா
ெறாறி
அைடத 5"றி/ !வன தி ெபைமயா
அறிதா
892 றாதேதா ெபாளிைன 892J
றவ"ேறா.

thooya paarmudha laagave kudilaiyin
thunaiyung
meya andamum uyirgalum viyanporul palavu
maayum nindranan allanu maayinan avandran
maayai yaavare kadandhanar maraigalum
.

mayangum.
inna thanmaiser mudhalvanaich siruvanen
rigazndhu
pannu gindranai avunarthan kilaiyelaam
paduththu
ninnai yundhadin thiduvanor imaippinin irappun
thanna ruttirang kaattuvaan vandhanan
samarmel.
atram ivvagai aayirath thettenum andam
petra nammena viyandhanai thaththuva
pedham
mutru narndhilai tharaniyo alappila vulagaan
matrai andangal kettiyel maruludhi manno.

kudiai yeeradhaa vaariye mudhaladhaak
kuzumi
yudaiya andangal alagila enbaron rondrin
adaidha lutridu buvanaththin perumaiyaar
arindhaar
mudivu raadhadhor porulinai mudivukoo
ravatro.

அன வாகிய அ ட0க அனதேகா
9ைய+
தன தாைணயா ஓாிைம ெபா:தினி
தர2
பின மா"ற2 வலேதா ஆதிய
பிராகா
உெனா ேடெபா ஆடலா" ெசதிவ
6"றா.
வ-சி ர தனி யா%ைகெப" றனெமன மதி தா*
இ-சி ர ைதய வி/மதி இவிைன% கீடா
அ-ெச / தி/ உயி க மா* தி/ெமன
அறிஞ
நி-ச யி தன 892றா தி திெகா நீேய.

anna vaagiya andangal anandhako diyaiyun
thanna thaanaiyaal orimaip pozudhinil
tharavum
pinnar maatravum valladhor aadhiyam
piraankaan
unno deporum aadalaar sendhivan dhutraan.

vachchi raththani yaakkaiper tranamena
madhiththaai
ichchi raththaiya vidumadhi iruvinaik keedaa
achche duththidum uyirkanmaain dhidumena
arignar
nichcha yiththanar mudivuraa thiruththikol
neeye.

ெபைம ெப"றி/ வான தி நில திைட
பிறேதா
இைம ெப"றி/ காய8 இறதி/
தி ண
பமி த 6நி வ-சிர யா%ைக+ பாாி
உாிைம ெப"7ள தாதலா அழிவிறி
+7ேமா.

perumai petridu vaanaththin nilaththidaip

அழிவி ெம*வர ெப"றன எறைன
அத"
ெமாழித  ெபா ேக மதி 8-சக
த@C
ெகழிய ம@யி ேபா"சில ைவக4" ெகடா6
கழிெப  பக இதி/ பாைமேய
க டா*.

azivil meivaram petranam endranai adharku

அ-D தஅய அமரரா கியெபய ரவ %
நி-ச ய ப/ 8கமேன யானேபா நின6
வ-சி ர தனி யா%ைக+ அழிவிலா வர8
8-ச கெதாழ ப5க இ தலா* 89+

achchu thanayan amararaa giyapeya ravarkku

140

pirandhor
irumai petridu kaayamum irandhidun thinnam
parumi thaththunin vachchira yaakkaiyum
paarin
urimai petrula thaadhalaan azivindri yurumo.

mozitha rumporul kenmadhi muchchagan
thannut
keziya mannuyir porsila vaigalir kedaadhu
kazipe rumpagal irundhidum paanmaiye
kandaai.

nichcha yampadu mugamane yaanapol
ninadhu
.

vachchi raththani yaakkaiyum azivilaa
varamum
muchcha kandhozap pallugam iruththalaai
mudiyum. 140

வாெச* ேதவைர நீயைல% கிறைத மதியா
ஊெச* கிறப 5யி% உயிரதா
ஒவ
தாெச* கிறெதா வர திைன
தாதவி தி/ேம
ஏெச* தாெயன வினவிேய நி72வா எவேர.

vaansei dhevarai neeyalaik kindradhai
madhiyaa
vunsei gindrapal luyirukkum uyiradhaam
oruvan
thaansei gindrathol varaththinaith thaanthavirth
thidumel
yensei dhaayena vinaviye niruvuvaar yevare.

ெக/த 4லேதா வளெனா/ நீ+நி
கிைள+
ப/த 4றிேய வாAதிெய றினன
பக ேத
இ/த ெகா 9/ சிைறயிைட ேதவைர
யிேன
வி/த ெச* தி ெயறன அறிஞாி
மி%கா.
இன பாைமயா மட0கல ெப8க
திளவ
ெசான வாசக வினவிேய மணி89 6ள%கி%
கன /ெச0 கனெசறி தாெலன%
கன7
8ைன யாகிேயா பின< சி"சில
ெமாழிவா.
கா"றி" றG / ெநபினி" N/ /
க0ைக
ஆ"றி தா% / சரவண !%கைல + /
ேவ"7 ேப 8ைல உ ட: ேதவிைள யா/
ேந"ைற பாலைன ேயாபர ெபாெளன
நிைனதா*.
பிரம மாகிய ஒெபா உயிெரன ேப

ெப"
7வ ெம ணில ெகா /த மாையயா
உலபி
கம ேபத0க ஆ"றி/ ப!ன" கட 6
இரவி த@ தனி தனி காC9ய இயபி.

kadudha liladhor valanodu neeyunin kilaiyum
padudha lindriye vaazdhiyen rinnana
pagarndhen
idudhal kondidu siraiyidaith dhevarai yinne
vidudhal seigudhi yendranan arignarin
mikkaan.

inna paanmaiyaan madangalam perumugath
thilaval
sonna vaasagam vinaviye manimudi thulakkik
kanna moodusen ganalserith thaalenak
kanandru
munnai yaagiyon pinnarunj sirsila mozivaan.
kaatrir trallundu neruppinir soodundu gangai
aatril thaakkundu saravanam pukkalai yundu
vetrup permulai undazu dhevilai yaadum
netraip paalanai yobaram porulena
ninaindhaai.

birama maagiya oruporul uyirenap perper
truruva mennila konduthan maayaiyaal ulappil
karuma bedhangal aatridum palpunar
kadaththul
iravi thannuruth thaniththani kaattiya iyalbin.

கடத க 6ழி அவ"றிைட ெவௗ¤கக ன ேதா
டைடத வா7ேபா யா%ைகயி ேபதக
அைன 6
89த காைலயி ெதாைமேபா அேபதமா
ெமாழி% 
ெதாட த சிைத% நாெடாணா தம ெப<

kadandha karndhuzi avatridai velakka naththo

ேசாதி.

thamarperunj chodhi.

பிரம ேமயிவ

birama meyivar allavar ivarenap bhedhith

அலவ இவெரன ேபதி
திைம யாகேவ ெகாளைல யா%ைகேய
ேவ7
பரம மாகிய உயிெரலா ஒ7ப பணி+
ெபாள தாகிேய ஒைமயா* 89தவா

dadaindha vaarupol yaakkaiyin pedhagam
anaiththum
mudindha kaalaiyil thonmaipol abedhamaam
mozikkun
thodarndha sindhaikkum naadonaa

thirumai yaagave kollalai yaakkaiye veru
parama maagiya uyirelaam ondrupal paniyum
porula dhaagiye orumaiyaai mudindhavaa pola.

ேபால.

விற5 வைம+ இலவ தாAவ ேம த%க
ெநறிய ஓ0 வ ஈ6ல க திைட நிகA-சி
இ7தி யிலேதா£¢ ெபாியயா அ78க
எேபா
சிறிய ஆத4 அவைனயா ெவ வ
தி ண .
ெதாைகைம சாறந0 ரவ ப ேலாயி
ெதாைல த
பைகஞ ராத4 அமரைர- சிைறயிைட
ப/ ேத
மிைகெச* தா கைள நா9ேய ேவெதா7
தி/த
தைகைம ேயெயன ம@8ைற ;கG<
சா"7 .
மாக ரா+ேளா

viralum vanmaiyum illavar thaazvarme dhakka
neriyar onguvar eedhula kaththidai nigazchchi
irudhi yilladho periyanyaan arumugan enbon
siriyan aadhalin avanaiyaan velguvan thinnam.

thogaimai saandranang kuravar loruyir
tholaiththa
pagaigna raadhalin amararaich siraiyidaip
paduththen
migaisei dhaargalai naadiye vendhoruth
thidudhal
thagaimai yeyena manumurai noolgalunj
saatrum.

காபிைன வி/கில ம"ைற
பாக சாதன தைன+ அ<சிைற
ப/ப
ஏக நாயக எ*தி@ எதி 6ேபா !ாிவ
ஆைக யாஇனி இ-சி7 ெமாழிகைள அய தி.

maaga raayulor kaappinai vidugilan matraip

150

aagai yaalini ichchiru mozigalai ayarththi. 150

paaga saadhanan thannaiyum arunjiraip
paduppan
yega naayagan eidhinum yedhirndhupor
purivan

உைரப ெதனினி ஒவயி" ெற@ட
உதி 6
ெப%க 8"றைன ந0 ல பைகஞைர
ெபாி6
ெந%க இறிேய அவ கபா" பCடைன

uraippa thennini oruvayir trennudan udhiththup
perukka mutranai nangulap pagaignaraip
peridhu
nerukkal indriye avargalpaar pattanai neeye
irukka matroru dhevvarum vendumo enakke.

நீேய

இ%க ம"ெறா ெத>வ ேவ /ேமா
என%ேக.
ப 6% ெகா ட; 7ைடயேதா ெசனி+
பலவா0
ெகா 6% ெகா டம ேதாகG0 கர0களி
:2
எ 6% கா"றிைன வைம+ ர8
இழதா*
பி 6% ெகா டவ த மி@ ேபைதைம
வி9 தா*.

paththuk kondanoo rudaiyadhor senniyum
palavaang
koththuk kondamar tholgalun karangalin
kuzuvum
yeththuk kaatrinai vanmaiyum veeramum
izandhaai
piththuk kondavar thamminum pedhaimai
vidiththaai.

ேவ7

veru

தானவ வழி8ைற தைன விCடைன
வானவ ேபாறைன வைம சிதிைன
ேமனிகA திCப8 விற5 மா டைன
ேமானெமா டதவ 8யல ேபாதிநீ.
மறதைன இழதைன மான நீ0கிைன
சிறதி/ அ2ண த< சீ தி மா"றிட
பிறதைன ஈ ெடா பய@ ெப"றிைல
இறதைன ெபா5நீ இ6 ளா*ெகாேலா.
மதிாி யாதியா ம"றி த" நீ
சிைதயி ெவ%ெகாளி திைச8
க த ேபா
ஐதிய அ0கெமா ற0ைக ப"7தி
ெவதிற ேலெயன பைட+ சிேய.

thaanavar vazimurai thannai vittanai

கிைள தி/ களியி கிைளக ளாெமன
வள தைன பலதைல வர பி ைக தல
ெநௗ¤ தைன Dமதைன ெந96 காலமா
இைள தைன வ4யிலா* யா6 ெச*திநீ.

kilaiththidu kalliyin kilaiga laamena

vaanavar pondranai vanmai sindhinai menigaz
thitpamum viralu maandanai
monamo darundhava muyalap podhinee.
marandhanai izandhanai maana neenginai
sirandhidum avunarthanj seerththi maatridap
pirandhanai eendoru payanum petrilai
irandhanai polunee irundhu laaikolo.
mandhiri yaadhiyaan matri tharkunee
sindhaiyil verukkolin dhisaimu gaththarpol
aindhiyan angamon drangai patrudhi
vendhira leyanap padaiyum veesiye.

valarththanai palathalai varambil kaiththalam
nowththanai sumandhanai nedidhu kaalamaa
ilaiththanai valiyilaai yaadhu seidhinee.

ப /ண விலேதா பவ ஆத4
ச டைன வணைன தைளயி இCடைன
அ டைர யைல தைன அறி2 Jட4
ெப 9ாி ந/0கிைன ேப9 ேபா5நீ.
பென/ தைல+ைட பால னா 8
வைம+ ஆட5 வ6 பா£¢ திட
இன8 வதில வதி ஈறதா*
அைனத ைறெகாேலா அவ மானேத.

pandunar villadhor paruvam aadhalin

பைகெயன ஒ7றி" பைதபைத

pagaiyena ondrurir padhaipadhaith thezeeich

ெதழீஇ-

சிைக+ைட வா5ைள- சீய< சீறிேய
த விற ெகாGமா அவ"றி தைமயா*
மி தைல ெப"ற6  ெகா எ பிநீ.
Iதைர தைலவைர !ராாி ைமதைன
ஏதில யாைர+ யாெவ ேற வ
நீதள ெவ*திட நின6 மாநக
ேபா6தி எறன !லனி !தியா.

sandanai varunanaith thalaiyin ittanai
andarai yalaiththanai arivu koodalin
pendirin nadunginai pedi polunee.
pannedun thalaiyudaip baala naagumun
vanmaiyum aadalum vandhu paadaththida
innamum vandhilal varundhi eendradhaai
annaithan kuraikolo aruva maanadhe.

sigaiyudai vaalulaich seeyanj seeriye
thaguviral kollumaal avatrin thanmaiyaai
migudhalai petradhum veenkol embinee.
boodharaith thalaivaraip puraari maindhanai
yedhilar yaaraiyum yaanven dreguvan
needhaar veidhidal ninadhu maanagar

160

podhuthi endranan pulanil pundhiyaan. 160

எறிைவ அ2ண ேகா இைச த காைலயி
நறிவ உண ெவன நைக 6%
ெகா ெடா7
6றிய ேபரழ ெசாாிய ெவ<சின
ெதாறிய த@ள திைனய உ@வா.

endrivai avunarkon isaiththa kaalaiyin

உ7திைய உைர தன உண வி லாதவ
வறிெதைன இகAதன வவ ேதா கில
இ7 வைக நா9ன யாெதா !திைய
அறிவில % ைரபவ அவாி" ேபைதேயா
உ* தன ேதமைழ உதவி ேபா"றி@0
ைக திட தவிேமா கா<சி ர0கனி
அ தக வலேவா அறிவி லாதவ
சி தம 6ண வைக ெதC/ கிறேத.

urudhiyai uraiththanan unarivi laadhavan

ெதாைல%க தி2ைட- Nர !திைய%
கல%கி@ உ*வைக க6 கிறில
அல%கK" றி6நா இர0கி ஆவெத
வில%க விதிையயா ெவல வலேமா.

nandrivan unarvena nagaiththuk kondorun
thundriya perazal soriya venjinath
thondriya thannulath thinaiya unnuvaan.

varidhenai igazndhanan varuva dhorgilan
irumvagai naadinan yaadhor pundhiyai
.

arivilark kuraippavar avarir pedhaiyor.
uiththanar thenmazai udhavip potrinung
kaiththidal thavirumo kaanji rangani
aththaga vallavo arivi laadhavan
siththama dhunarvagai theruttu gindradhe.
tholaikarun thiruvidaich sooran pundhiyaik
kalakkinum uivagai karudhu gindrilan
alakkanur trirundhunaam irangi aavadhen
vilakkarum vidhiyaiyaam vella vallamo.

ஆவ6 விதிெயனி அைன 6 மாயி/
ேபாவ6 விதிெயனி எைவ+ ேபா மா
ேதவ% காயி@ தீ %க த%கேதா
ஏவ அறிெயாணா ஈச" கலேத.

aavadhu vidhiyenin anaiththu maayidum

நீ டெச< சைட89 நிமல ஈதநா
மா ட6 மா*தி/ ெமைல வததா
ஈ /ளா யாவ இைற+ 6<Dமா
I 9/ அமர ேகா தவ8 ெபா*% ேமா.
இறப6 சரதேம இைறவ எ@ைர
ெவ7 தன இக:ேம ேவ 9
இ@ யா
ம7 ெததி ெமாழியல மன எபிைழ
ெபா7 திெய றி@ைர !கவ தலேத.

neendasen sadaimudi nimalan eendhanaal

மனவ மனவ வள ேவ4னா
இனினி இறதி/ இ62 ேநா%கிேய
பி@மி0 கிதிட பிைழய தா மா
8@ற 89வேத 8ைறய தாெமனா.

mannavar mannavan vallal velinaal

சிதைன ெச*தி/ சி0க மா8க
தைதைய நிக வ த 8 தாெதாழா
வதைன ெச*தன மன சீறிேட
!தியி ேலபிைழ ெபா7 த ேவ /மா.

sindhanai seidhidu singa maamugan

சிறியவா¢ ஒபிைழ ெச*யி ேமலவ

siriyavaa orupizai seiyin melavar

ெபாைறெயா/ பின ேபா"ற அலைத
இைறய6 ெவ வேரா யா@< ெச*பிைழ
அறிவநீ அறிேய ஆர தா"7வா . 170
ெபா7 தைன ேகா9ெய !ைம +ளேம"
ெச7 ெதைன இகழதிட ெசவி"
ெசறியா
ம7 ெததி மைலதி/ மா"ற லா£¢தைம
ஒ7 தி/ கிறன அதைன ஓ திநீ.

povadhu vidhiyenin yevaiyum pogumaal
dhevaruk kaayinun theerkkath thakkadho
yevarum ariyonaa eesar kalladhe.
maandadhu maaindhidu mellai vandhadhaal
eendulaar yaavarum iraiyun thunjumaal
poondidum amararkon thavamum moikkumo.
irappadhu saradhamel iraivan ennurai
veruththanan igazumel vendi innumyaan
maruththedhir moziyalan manna enpizai
poruththiyen rinnurai pugalva dhalladhe.

innini irandhidum idhuvum nokkiye
pinnuming girundhidal pizaiya dhaagumaal
munnura mudivadhe muraiya dhaamenaa.

thandhaiyai nigarvaru thammun thaalthozaa
vandhanai seidhanan manna seeridel
pundhiyi lenpizai poruththal vendumaal.

poraiyodu pinnarum potral alladhai
iraiyadhum vegulvaro yaanunj seipizai
arivannee andriye aara dhaatruvaar. 170
poruththanai kodiyen punmai yullamer
seruththenai igazndhidal seruvir sendriyaan
maruththedhir malaindhidu maatra laadhamai
oruththidu gindranan adhanai ordhinee.

ெசவி@% ேக வ ெச7ந த மிைச
ததியா விைடெயன த பி ேகCட5
ெபாி6ள மகிAதன பிற0 காதலா
வதிெய றைனயைன மா பி" !4னா.

seruvinuk keguvan serunar thammisaith

ைபயர வளி

தி/ பாத ல தினி
ைவயக வைரபினி திைசயி வாகளி"
ெச*யஅ ட0களி" ெச*+ ெவறி+
ஐயநி" ேக6ெகா அாிய தானேத.

paiyara valiththidum paadha laththinil

நீ%கமி ேகவியா* நீ8 ெசா"றன
% றி எமன 6ணி2 திCப8
7%க8 8ணரேவ ஒன லாெர@
மா%கைள அ/வேதா£ மட0க அைலேயா.
ெசறன மா"றல எைக ேத திேய
ெகாறபி அல6 பிC ேடா9ட
ெவறபி அல6 ெவ ளி தீ£¢திேயா
உறன தா"றைல உண கி ேலெகாேலா.

neekkamil kelviyaai neemun sotrana

இ"ைறநா நினக ஏகி ஆயிைட
உ"றி/ பைடெயலா ஒ0 ெகா /நீ
ெகா"றெமா 9% தி மர ஈ /றி
ம"7ைன விளி% வ வதி யாெலறா.
ஒெலன 8கேவ உன6 மாநக
ெச4@ ஏகைல ெச2% கன6
ெசா4ைன வி/ திேயா த
தைனயா
வைலயி அம ெசய வகிேற எறா.

itrainaal ninnagar yegi aayidai

எற5 அ2ண% கிைறவ ஈ0கி6
நெறன விைடய6 நக தாA6ேபா*
தறி மாநக சா£¢6 ைவகினா
வறிற உைடயேதா மட0க" ேபாினா.

endralum avunaruk kiraivan eengidhu

ஆனேதா ெபா:தினி அரச ஆ /ைற
தாைனய தைலவைர தனய த0கைள
ஏைனய யாைர+ ஏக- ெச*6த
மாநக இதிர வள தி ைவகினா.

aanadhor pozudhinil arasan aandurai

tharudhiyaal vidaiyenath thambi kettalum
peridhula magizndhanan pirangu kaadhalaal
varudhiyen dranaiyanai maarbir pullinaan.

vaiyaga varaippinil dhisaiyin vaangalir
seiyaan dangalir seiyum vendriyul
aiyanir kedhukol ariya dhaanadhe.
thookkurin enmanath thunivun dhitpamum
rukkamu munarave onna laarenum
maakkalai aduvadho madangal allaiyo.
sendranar maatralar enkai therdhiyel
kondrapin alladhu kumbit todida
vendrapin alladhu veguli theedhiyo
undrana dhaatralai unargi lenkolo.
vutridu padaiyelaam orungu kondunee
kotramo dirukkudhi kumaran eendurin
matrunai vilikkuvan varudhi yaalendraan.
ollena murugavel unadhu maanagar
sellinum yegalai seruvuk kannadhu
sollinai viduththiyor thoodhan thannaiyaan
vallaiyin amarseya varugindren endraan.

nandrena vidaiyadhu nalgath thaazndhupoith
thandriru maanagar saarndhu vaiginaan
vandriral udaiyadhor madangar perinaan.

thaanaiyan thalaivaraith thanayar thangalai
yenaiyar yaaraiyum yegach seidhuthan
maanagar indhira valaththin vaiginaan.

அதமி வள@ைட அ2ண காவல
மதிர இத6 வ 6% Jறினா
இதிர 8த4ேனா யா ஏ திடெசதியி அம தவ ெச*ைக ெச!வா
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ஆக திவி த

andhamil valanudai avunar kaavalan
mandhiram irundhadhu vaguththuk koorinaam
indhiran mudhalinor yaarum yeththidach
.

sendhiyin amarndhavan seigai seppuvaam.
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http://shaivam.org/tamil/sta_kanda_puranam_u_3c.htm

