
வ�ம ப�ர�கி  

தி���க த பாத� ெசன�ய�ேல�தி� ெகா��  

க�ெவா� �ைலயா�� காசின�தன�ேல வ��ள  

ெப�க �! ெசா!லவ�!ைல ேபண�ேய இ�த �ைல  

ப�கிய சி$தெர!லா� பா�$ெதைன மகி%�தாைரயா.                   (1) 

மகி%�ெதைன& 'க%�த ேபா( மாமைலதன�)ெச*  

அகமகி% 'வ�ய� க�ேண யா��,� அறியெவ*  

'க%�(யா இ�த�ைல .தலெம!லா� ெம/�க  

0க�தமா� ப�ர�கிெய* ெசா!1வா� ,�பேயாேன.                      (2)  

,�பேயா ெசானேபா( ,ண��ள ,மரேவ1�  

அ�பர��க!லா! இ�, யா��,� ஆகாெத*  

த�பமா� ப�ர�கி �ைல தா�ேம க�ெட�$(  

எ�ெப�மா��ெக* இண�கி �! எ�$(ைவ$தா�.                    (3)  

ைவ$தேதா� �ைல$தா�� மாதவ பா�$தேபா(  

இ$திைசெயா�வ காண இ�த �! ெகா��கமா5டா�  

சி$த��,� நம�,ம!லா! ெசா!ல ஓ� 0�தி மா��க�  

ப�த��கா,ெமறா! பாவ�ேயா��காகாெதேற.                          (4)  
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எறேதா� �ைல$ தா�� இவெர!லா� ஒ*9:  

மறின�! மன�த� தேம! வ�வ�ம�க� த;��க  

கறின�! 0ரப� ேபால கால�க� அதிேல க��  

ெசறவ� இள�,மா��க� ெச/ைக<� ெச&'ேவேன.                         (5)  

ெச&'ேவ ப�ர�கி �ைல ெஜகதலெம!லா� ெம/�க  

த&'க� வராவ�ண� ச$தியமாக> ெசா!ேவ  

இ&'வ�ேயா�க5ெக!லா� இண�கமா/ ஈ/�த �ைல  

அ&ப:யான �ைல யா��,� ஆ,ெமேற.                                (6)  

வ�ம�கள�� இ
�பட�  

ஆ,ேம வ�ம$தி வைகக� எ!லா�  

      அட�,ேமா பா@! அட�கா( ெசாேன  

தா,ேம வ�ம� ஒ� �)* எ5:),�  

      தலமதைன& ப�@$(ைர�,� சா�'ேகA  

ஏ,ேம க�ட$தி ேமலதாக  

      எC�தவ�ம� இ�ப$ைத�(� ேகளா/  

ேபா,ேம உலக$தி! ெப@ேயாெர*  

      'க1வா� ெபா�ளறியா&'!ல� தாேம.                                 (7)  
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ஆெமற சிரசி ந� ெகா�ைட� ெகா!லி  

அதி ப�ேன ஒ5ைடய� கீ% சீ*�ெகா!லி  

ஓெமற அ�,ல� நா1�, கீ% ப�ட@வ�ம�  

உ>சிய�! நி* எ�வ�ரலி கீ% 0�தி வ�ம�  

ேதெமற இ�வ�ரலி கீ% ெபா)ைச�கால�  

தானாக ஓ@ைற ,)றி�கால�  

காெமற சி* த�ட�கி! ெசவ��,)றி� கால�  

கனமான இர�:ைற ேம! ெபா/ைக கால�.                        (8)  

காலமா� கைடவ�ழிய� கீ% ந5ச$திரகால�  

காலமதகீ% இர�:ைறய�! கா�.@�கால�  

காலமதி வல$திைற Gறி! G�$தி கால�  

காலமைர இைறய� கீ% அ�ணா தில�த�கால�  

காலெமற அைரய�ைற கீ% மிெவ5:�கால�  

இ�'ற�� ஆ,ம( க�� பாேர  

காலமா� க�வ�ழிய� அ�கி! ம�திர�கால�  

காலமி( இ�'ற�� பா� பாேர.                                     (9)  

பார&பா ெந)றி ந� ேநம வ�ம�  

பக�� அைரய�ைறய� கீ% ப5சி வ�ம�  

க�ட�தி� ேம� உ�ள வ�ம�க�  
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கார&பா நாசி ந� க�ணா:� கால�  

      க�� அதி ைமயமதி! பால வ�ம�  

9ர&பா ேகாண வ�ம� ெசவ�ய� கீேழ  

      9றலா� அ�,ல� நா1 உதிர�கால�  

ஆர&பா கீ%நா: ஒ5� வ�ம�  

      அதன�கி! உற�க� எற காலமாேம.                              (10)  

அதி கீ% நா! அ�,ல$தி! 0ைம வ�ம� தா  

ஓம&பா க�ட$தி ேமலதாக  

      உ>சி�: இ��த எ!ைல ஒ��க� க��  

தாம&பா வ�மம( இ�ப$ைத�(�  

      ச@யா>0 உ�தி ெதா5�� க�ட� ஈறா/ 

வாம&பா வ�மம( நா)ப$ைத�(�  

      வைகயாக அத  வ�பர� வC$த� ேகேள.                         (11)  

உ�தி �த� க�ட� வைர வ�ம�க�  

வCவ�லா ேதாள�! இர�ட�,ல� ம�I  

      வைம<�ள கா�க5ைட�கால� ெதா�ைடய�  

கீ% இ� வ�ர)கிைடய�! கதி�வ�ம�  

      கீ% இைற ெர�:! கதி��காம� ய�ைற கீ%ப)றி  
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எCவ�!லா '$தி இைறகீேழ ச$தி காைர  

      எ!லி கீ% ர�டதிேல திவைள�கால�  

கழிவ�!லா ேதா@ைற வலேம ஏ�தி  

      காலேம இ�'ற�� க�� 9ேற.                                   (12)  

9றியேதா� கீ% க��95: மJேத  

      ெகா:ய ப�றதாைரய� கீ% எC$( வ�ம�  

ஆ*�ைலக�ண�! Kசிக இைற கீ%  

      அ�மா� வ�ம� �:&ப�! 9�' வ�ம�  

மJ*� இைற Gறி),� ேந� வ�ம� பறி வ�ம�  

      ��ெட! ேம! அ�,ல� நா! அட&ப�கால�  

ேத*��ெட! இ�வ�ரலி கீ% ெப@ய அ$தி 0��கி  

   ெத@�( இைற கீ% சிறிய அ$தி> 0��கி.                            (13)  

0��கிய� ேம! நா!வ�ரலி! � 0�தி வ�ம�  

      (� ப� 0�தி வ�ம� ப�ைளதன�! ப�ைள வ�ம�  

வ��திேய ஈெர5� எ!லி! உட! 0A�கி வ�ம�  

      ேநரான வ�ம$தி ேந� (�மி�கால�  

க�திேய (�மிய�ேம! நாலிைற�,�  

      ைகெக5:�கால� ேமலிைற ெர�:! சட&ப�ற�கால�  

இ��, இைறய� மJ( கிள�&ப�ைறயா� வ�ம�  
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      இர�:ைற ேம! கிள�ேமக வ�ம� காேண.                          (14)  

காண@ய திவைள ேந� �(கி! .L! கால�  

      க�� பா� இ�'ற�� க�த ேவ���  

நாண�* Gல$ த�:! ந5ெட!வ�ம�  

      நCகியதிகீ% க>ைச� கால� எபா�  

ேகாM� அைட&ப� ேம! ைக95:� கால�  

      ,*�, ஈெர5� �ைன<� வா<�கால�  

சாMறேவ வ�மம( நா)ப$ைத�(�  

      தலமதைன ப@$(ைர$ேதா� தகைம காேண.                    (15)  

நாப �த� �ல� வைர வ�ம�க�  

தைகயாத நாப� �த! Gல� ம5��  

      சா��த ெதாைக ஒப(�,� தல$ைத ேகA  

தைக நாப� நா! வ�ர! கீ% G$திர�கால�  

      த�க க!லிைட�கால� வல� இைற�,�  

மகிC� வல�'@இட�'@வ�ம�  

      ெவ!1*மி வ!1*மி நர�க! ,$தி  

மி, நர�க! மJேத அண� வ�ம�  அைரய�ைற  

      மJ( ஆ�ைத வ�மெமன வ�ள�'வாேர.                                (16)  
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ைகய!�ள  வ�ம�க�  

வா�� கரமதி! ஈேரC அ�,ல$தி! ெமாழி 'ற�க�  

ெத5சைணய� கால� அ�கின�! ,�ேடாத@வ�ம�  

ெப�வ�ர1�கிைட 0�ேடாத@யா� உ�ள� ைக  

ெவ�ைள வ�ம� மண��க5:! மணப�த�கால�  

பா� மண�ப�த$தி நா!வ�ர! ேம! ஆ�ைத வ�ம�  

�5��,ழி மட�கி! �ட�, வ�ம�  

.ரண ைக தவைள ந� ��டக$ேதா�  

'ய�தன�ேல அைசI வ�ம� 'கலலாேம.                             (17)  

காலி!�ள வ�ம�க�  

ஆெமற பாதமதி! Gைவ�த&பா  

அவன�தன�! உ�ள�கா! ெவ�ைள வ�ம�  

ேவெமற உ&'�,)றி�கால� பாத�  

வ�ர! ெமாழி�,� ,�:ைக�கால� எப�  

காெமற ெப�வ�ர! ெர�:ைற ேம! வ��$திகால�            

ேமேலா� இர�டதன�! 0�ேடாத@வ�ம�  

பாெமற 0�ேடாத@வ�ம� மJதி!  

பட வ�ம� க�M 'ைக�கால� எ�ேண.                         (18)  
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வ�ச நர�' ,திகா! வ�ம�  

,திைர �க�கால� �ழ�கா! �5� வ�ம�  

ெதாைடய� ந� ெதாைடத5:�கால�  

தவறாம! �)ெற5�$ தல�� க��  

ேகால�ட வ,$(ைர$த ப�ர�கி �லி!  

9*மதி கால$தி ,ண�க� தைன  

தாலமதி! உைர$தி�� ந)ெபா�ளதாக  

தயவாக சா��( நி),� ஆதார தல$தி! நிேற.               (19)  

(1). ெகா�ைட#ெகா�லி  

தைல �:�த ெகா�ைட� ெகா!லி  

ேக� வ�தி�கி! ,ண$ைத� ேகA  

ெகா�ைடய( தள��( ேபா,�  

ெச/<� Nதி@ேபாகம( வ�C�( ேபா,�  

சன� சிேல)பன�தா வ�(  

பழிேக� ெச/(வ��� பல� தான&பா  

வ�மம( ெகா�டதானா!  

கட�த உய�ெரனேவ க�� ெகா�ேள.                        (20)  

RangaRakes tamilnavarasam.com



ெகா�ளேவ இ�� ஒ� சீ*�ெகா!லி  

ெகா�ட உட தைல<�5�� ,றிேகடாக  

த�Aவா/ Oைர த�A� ,*�,� 9�� 

தா�,ம&பா நா�ைக<ேம உ�இC�,�  

(3). பட'வ�ம�  

அ�Aம&பா ப�ட@வ�ம� ,ண$ைத� ேகA  

அ:$தIட க� சிவ�,� நா�,$த�A�  

 ப�ைற அட�கலிேல இள�க> ெசாேனா�  

பா�கான நாழிைக தா இ�ப$ேதேழ.                              (21)  

(4). ச
தி வ�ம�  

தானான ச�தி வ�ம� ,ணேமெதன�!  

தைல<�5�� பன� ,ள���( அ:�,� பா�  

பானான க:ைகய( பதிென5��,�  

பா�$திடேவ சா$தியமா� பதனமாக  

(2). ச&ீ�ெகா�லி  
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(5). ெபா(ைச கால�  

.னான ெபா)ைச எற கால� ெகா��தானா!  

'ைக<மடா க�Mெர��� 'ைக>ச! கா/>ச!  

கானான ெபா/ைக ,$(� '�வ� சீ*�  

க:ைக அ*ப( ெசறா! சா$திய� ெசா!ேல.                   (22)  

(6). )(றி# கால�  

ெசா!1� ,)றிெயற கால� ெகா�டா!  

0ழ1ேம சPரம( (:�,�பா�  

ப!1 வ�ழி ர��� அைட$தி��,� நாழிைக  

ப$ெதாப(�,� �ைறைய பா�$( ேநா�,  

(7). ெசவ#)(றி# கால�  

   

ெகா!1வ( ெசவ��,)றி� கால� 0��  

ேகாண� வா/ G�கி! ெர$த� ெகா&பள��,�  

�!ைல<ட! மய�,� இ�ப$ெதாப(�,�  

�னாக இள�,ம�த �ைறைய& பாேர.                           (23)  
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(8). ெபா+ைக# கால�  

பார&பா இ�ெமா� ெபா/ைக�கால�  

ப5ட உட மய�கிவ��� பதனமாக  

சீர&பா நாழிைக தா ஐ�ப$ெதா*  

ெசறIட  ப�ண� த;��( 0கமா/ தி@வா  

(9). ந,ச�திர# கால�  

கார&பா ந5ச$திர� கால� ெகா�டா!  

க�M ெர��� சிவ�( �க� ேகாM� பா�  

வாட&பா உட! (:�,� வா/ ந;ேரா��  

மா)*�ைற பதிென5:),� வ,$(� காேண.                  (24)  

(10). கா�-'# கால�  

காணேவ கா�.@�கால� ெகா�டா!  

க:வ�ச� ெகா�ட(ேபா! க�காணா(  

வ ;ணேவ அ�Gலி ம$தி&ப�5டா! வ�5� வ���  

க� 'ைக>ச! எ5��,�ேள  
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(11). வல���தி# கால�  

வாணேவ வலG�$தி ,ணேமெதன�!  

ம�ைடய�ேல உைளI ,$(மய�கமா,�  

.ணேவ அர$ைத சி*'�ள: அைர$(&  

.சிடேவ ,$(வலி உைள>ச! ேபாேம.                              (25)  

(12). அ�ணா�கால�  

வ1வாக அ�ணான� கால� ெகா�டா! கன!  

வ�� பதிென5:),� மய�கமா,�  

கலியாக மய�காமலி��ததானா!  

கல�காேத ைக�ைறயா/ ெச/( பா�  

(13). தில�த# கால�  

அைலயாமேல தில�த�கால� ெகா��தானா!  

ஆ� நிமி��( அ�ணா�( வா/ப�ள�,�  

வ�லகாகம! க:ைகய( Gேற ��கா!  

வ�5� வ�5டா! அசா$தியமா/ மJளாெதேற.                     (26)  
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(14). மி�ெவ,0# கால�  

மJளேவ மிெவ5:�கால� ெகா�டா!  

ேமக$ைத& பா��,� மல� ப�:$(� ெகா�A�  

தாளேவ வலி�,ம( ப�ச$ேதாேட  

தா ப�:�,� ச$தியமா/ இ�� ேகA  

ேகாள�!லா ம*'ற�� ெகா�டா! ,$(  

ெகாA$(வலி க�90� மய�கமா,�  

ெகா�Aகிற ைதலம( சிரசி! ேபா5டா!  

       க:ைக இ� நா1�,� க�ைணயாேம.                             (27)  

(15). ம�திர# கால�  

க�திேய ம�திர�கால� தைன�ேகA  

க�(� உட! மய�கிேய �க�� சீ*�  

,�திேய க� வ�ழி$(� ெகா5டாவ� ேபா��  

9*� கன! ஐ�தி),� எC�( ேப0�  

(16). ேநம வ�ம�  

ம�கேவ ேநம வ�ம� ெகா�டா! ேகA  
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கப� வ��மி G>சைட�,� தைல<�5��  

ப�திெயன சன� சிேல)பன�தா வ�(  

பழிேக� ெச/(வ��� பதன� பாேர.                                    (28)  

(17). ப,சி வ�ம�  

பதனமா/ ப5சி வ�ம� ெகா��தானா!  

ப�பான அல,ெர��� ஒ(�கி&ேபா��  

அதனமா/ வாய( தா  .�� காM�  

அலெகா(�கி வலி$தி�� வா/ அக1� பாேர  

(18). க�ணா0# கால�  

மதமான க�ணா:�கால� ெகா�டா!  

மய�கிவ��� ேதகம( தள�>ைச ெம$த  

இதமான இ�ெசவ� இ� நாசிேயா��  

ெர$த� வ�� க�ணைட�,� நிைலைய பாேர.                (29)  

(19). பால வ�ம�  

பார&பா பாலவ�ம� உதிர>சன�  

பாரா5�� ,ண�க� வலி ெகாC$(�,$(  
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ேவர&பா ,றி,ண�க� ப�ைழ$ததானா!  

மJளா( ெவ, க:ன� ெம/தா ெசாேன  

(20). ேகாண வ�ம�  

ஊர&பா ேகாணவ�ம� ெகா��தானா!  

உத� ஒ�ப�க� ேகாண� �க� வ�ய��,�  

Kர&பா தாகம( மி,தி<�டா�  

0�கி5� ெவ�ந;� ெகா� 0கமதாேம.                                  (30)  

 

(21). உதிர# கால�  

தாெனற உதிர�கால$ைத� ேகA  

சன� தா எC�ப�வ��� நா: சா<�  

ேவெமற தைலவலி�,� க:ைக ப$தி  

ேமெலாபத),� வ�ம� மJA� ெசாேன 

(22). ஒ,2  வ�ம�  

ஓெமற ஒ5� வ�ம� ெகா��தானா!  

ேகா ேகா அல,ர��� .�� ேபா,�  

வாெமற நாழிைக ஓெர5�> ெசறா!  
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      சா$தியமா/ இ( ,றிைய அறி�( ேநா�ேக.                      (31)  

 

 (23). உற#க# கால�  

அறிவான உற�க$தி கால� ெகா�டா!  

      அ&பேன வ�ழிமய�,� அல,� .5��  

தறிவான க:ைக ெதா�M})றா* ெசறh!  

      தா தாேன எC�தி�&பா சடவ�!லாம!  

(24). ச�)தி'# கால�  

   

ெபாறியான ச�,தி@கால�ெகா�டா!  

      ெபா�$(வ��� �க� தைன தி�&ப� ைவ�,�  

காpயான அ:வய�* கன�,� ெசாேன  

      ைக<டேன ெச/�ைறைய க�� நி!ேல.                          (32)  

(25). 3ைம வ�ம�  

க�:டேவ 0ைமவ�ம� ெகா�டதானா!  

      க�திய வா/ வழிேய Oைர<� பைத<� த�A�  

ெகா�:டேவ வ�மம( இ�ப$ைத�(�  

      ,றி,ண�க� தைன உைர$ேதா� ,றி&பதாக  
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ம�:டேவ க�ட$தி ேமேலவ�த  

      வ�ம$தி! தல�க� தைன ந; வ,$(ண�$(  

வ��:டேவ இள�,�ைற அட�க! தைன  

      வ�பர�ட உலகறிய வ��Aேவாேம.                                  (33)  

அட�க�  

   

ஓெமற உ>சிதன�! �:ைய$ தா%$(  

      உ�தாைர ப�றதாைர தடவ� ஏ�தி  

ஆெமற நா:தைன ஏ�தி� ெகா��  

      அ&பேன ப�ட@யைச$( ஏ�தி> ெச/தா!  

ஓெமற இ�ெசவ�<� ஊதி�ெகா��  

      உ�ேள ர�� வ�ரலி5� அைசIெக5:  

தாெமற எ!லி! ைக ெகா�� ச)ேற  

      தடவ� வ�ட சீவன( த�,� பாேர.                                       (34)  

ைதல�  

பா)கேவ ைதலெமா* ெசா!ல�ேகA  

      பதிவான ந!ெல�ெண/ ந!ேவ&ெப�ெண/  
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ேவ)கேவ சமனாக மிள, 0�,  

      ெவ�A�ள� வச�' கNK@மSச�  

கா)கேவ க�Sசீரக� ேதவதார�  

      க>ேசால� சாதி�கா/ சமனதாக  

வா)கேவ எ�ெண/ தன�! ெபா:$(& ேபா5�  

      ெவ�( வ:$ததைன வ�த�ேபா! ெச/ேய.                          (35)  

வ�தமான க�ட$தி ேமேல நிற  

      ேம! வ�ம� இ�ப$தி ஐ�தி வ�பர� ெசாேன  

இதமான ேப�தல�� ,ண�� ெசாேன  

      தி��பேவ இள�,மதி அட�க� ெசாேன  

பதமான ைதல$தி பாக� ெசாேன  

      பா�கியேம உ�ேளா��,& பலிதமா,�  

வ�தமான உ�தி வ�ம� நா)ப$ைத�(�  

      �ைற�ைறேய ,ணமதைன அறி�( பாேர.                        (36)  

 

 (26). கா#க,ைட# கால�  

பார&பா கா�க5ைட� கால� தா��  

      ப5டIட ஆ� நிமி�� ெகாC$(� ைககா!  

வார&பா க:ைக ஈறா*�,�ேள  
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ம�I ,ண� அறி�( ம*கால� ேநா�,  

 

 (27). கதி� வ�ம�  

கார&பா கதி�வ�ம� ெகா�டேப��,  

க�Mர��� த�Aமடா க�க! வ��க!  

சீர&பா க�::ேலா க:ைக G*  

ெசறிடா( அசா$திய� ெதள��(ெகா�ேள.                      (37)  

 (28). கதி�காம வ�ம�  

ெதள�வான கதி�காம வ�ம� ெகா�டா!  

ெச/,ணேம ேதகம( ,ள��� சன�  

ெமாழியாத வலி<டேன சீத��டா�  

�ர5ைடய��� க:ைக ஏC ��கிடா(  

(29). 4�தி வ�ம�  

எள�தான '$திவ�ம� Gல�த! வாய�!  

ெர$த� வ�C� G$திர$தி! ெர$த� க5��  

வழியாக ��� ப��� அைட$( �5:  

வய�* ஊதி க:ைக ப$தி! அசா$தியமா,�.                     (38)  
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(30). ச�தி வ�ம�  

ச$தியமா/ ச$திவ�ம� ெகா�டதானா!  

      தாேன ,ண� உடலதிக தள�>ைசயா,�  

பா�$திடேவ சன� வ�� 0வாச� ேநேர  

      ேபாகா( சலி$( வ��மி பைத�,ம&பா  

மாறிடேவ வ�ழிக�ர��� மய�,ம&பா  

      மரண�ட 0ள�ய(ேபா! மாCெமேற  

ேதறியேதா� ,றி,ண�க� தைன ஆ/�(  

      திடமறி�( உ5ெபா�ைள ெதள��( பாேர.                          (39)  

(31). திவைள வ�ம�  

   

பாரடா திவைள வ�ம� ெகா�டதானா! வாய�ேல  

      பைத த�A� வா/ G�கி! ந;�� பா<�  

வாரடா மய�கி வ�5டா! க:ைக ப$(  

      மய�காமலி��தா�கா! வ@ைச ேகA  

ஊரடா ெச��கி�ம! 9:�9:  

      உ�டா,� இ�'ற�� ஒ�&ேபா! ெகா�ள�!  

சாரடா ேநா/ த;ரமா5டா( ெசாேனா�  

      சய�ைற�( ச�திய�ேல சாவா காேண.                           (40)  
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32). ஏ�தி# கால�  

காMேம ஏ�தி�கால� சன�சீத�  

கைள&'டேன கா�தி<�டா� ெசவ� ேகளா(  

ேவMெமறா! ஏCக:ைக�,�ேள பா�  

வல�கர$தி! ெகா�ள�! சன� மாறாெதேற  

(33). பறதாைர கால�  

   

நாMேம ப�றதாைர கால� ெகா�டா!  

நCகா( கC$( வலி ெந5:$தாA�  

ேவMெமேற அறிவழி<� பத&ப�! ேநா,�  

ேவகமா/ ம*�ைறக� வ�தியாக ேநா�ேக.                        (41)  

(34). எ7�8 வ�ம�  

ஆகேவ எC$( வ�ம� ெகா�டதானா!  

அ( சPர� கி�கி�ெவறா�� ேதக�  

நாகம( ேபா! சீ*� காறி (&'�  

நா� ப$தி! த;ராவ�5டா! ந�ப ேவ�டா�  
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ேதாைகேய தா Kசிக வ�ம� ெகா��தானா!  

ேசாைர வ�C� மலசல�� ப�:$(�ெகா�A�  

சாக�றேவ கC$( வ ;�,� த�ண ;�  

தாக��டா� பதிெனா* த&பாெதேற.                      (42)  

(36). அ:மா� வ�ம�  

எ�ேம அ�மா� வ�ம� ெகா��தானா!  

எC�தி�� கா!கA� த 0வ5:! உ��ேபா(  

மனவேன ைககா1� ,*,� ெசாேன  

ம�திேபா! ேதகம( வைளவதா,�  

பனேவ இ�'ற�� ஒ(�கி�95:  

பா�லகி! கிராண� ேநா/ பதன� பா�  

இ�� இ�,றிகளறி�( ந; ெச/தாயானா!  

எC�த ப�ண� த;��(வ��� இய!'தாேன.                             (43)  

(37). ;�4 வ�ம�  

இய!பான 9�' வ�ம� ெகா�டதானா! ேகA  

ஈரல( Gேற��கா! க:ைகேநர�  

(35). 9சிக வ�ம�  
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கய!ேபாேல (:�,மடா வ ;�,� ஈர!  

      கனமாக& ெப�மிவ��� �:&'$தாC�  

அயலான ெசவ�யைட$( வா/ G:&ேபா,�  

      அ&பேன பல பலவா� ,ண���டா,�  

ெவய�லான காலம( க:னம&பா  

      மJளா( ைக�ைறக� வ�ைர�(பாேர.                                 (44)  

  

(38). ேந� வ�ம�  

  

பார&பா ெநSசி! ேந�வ�ம� ெகா�டா!  

      பதறிேய மய�,�ட! ,ள���( ேபா,�  

ஊர&பா நாழிைகதா இ�ப$ெதாபத),�  

      அ&பேன இள�கிவ�� உய��தா மJA�  

பார&பா கால� மி>ச�ெகா�டா!  

      பலேநா/க� ெகாC$( வலி வா/I  

9ர&பா வய�* ம�தி�,� ஊ� ெச!லா(  

      ,றி ,ண$ைத ஆரா/( ம��( ெச/ேய.                          (45)  

  

(39). ப�றிவ�ம�  

  

ெச/யேவ பறிவ�ம� ெகா�டதானா!  
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சி*பறி ேபா1*மி அல*� ெசாேன  

ஐ/யேவ க:ைகய( இ�ப$ெத5:!  

அட�க! பா�$திள�கேவ அசா$தியமி!ைல  

ெம/ய&பா கா1ட1� வ�ய�$($ த�ண ;�  

ேபா! ,ள��� ைக கா! �தி�� க�டா/  

ைபயேவ இ�ப$ேதழி! மி>ச� ெகா�ள�!  

பலேநா/க� ைககா! ,$( உைளI�டாேம.                  (46)  

 (40). ��ெட�! வ�ம�  

   

உ�டான ��ெட!1 வ�ம� ெகா�டா!  

உண�>சி ெக5� மய�கிவ��� உ�ைமயாக  

த�டான சீதெமா� தள�>ைச<�டா�  

தவறh( இ�ெமா� அட&ப�கால�  

(41). அட�ப#கால�  

   

��டாம! 0ைம$தி�கி! ெர$த� காM�  

��கியமா/ காலம( உ>ச�ெகா�ள�!  

வ�டா�� பல ப�ண�க�உ�டாெமன  

வ,$தி�ேவ �ேனா�ைர$த உ�ைம தாேன.             (47)  
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(42). அ�தி< 3
#கி  

வ�ைமயா/ ெப@ய அ$தி>0��கி ெகா�டா!  

ைம�தேன உட! ,*கி� 9ன�&ேபா,�  

அ�ைமயா/ அறிவ�ழ�( ெச/யாேத ந;  

அ�டபகிர�ட$(� வ�சன��டா�  

த�ைம என க:ைக பதினா*�,�ேள  

(S0� உய��  சிறிய அ$தி>0��கி ெகா�டா!  

உ�ைமேய வ�ம� இர��� ,ண� ஒறh,�  

இளகி:�� ம�டல$திலசா$தியமாேம.                            (48)  

(43). ��3
தி வ�ம�  

ஆெமற �0�தி வ�ம� ெகா�டா! ேகA  

அ:வய�* ெகாC$( வலி உைளI சன�  

ஓெமற பாதாதிேகசெம�சா�  

உட�ெப!லா� வ ;�க��டா� ஒ*ேபாேல  

காெமற சாகாத Gலிய&பா  

காசின�ய�! அ��(வ�ள� எ* ெபய�  
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ேவெம* பறி$(வ�( கச�கி ேதக�  

மJதிலிட ஓ:&ேபா,� வ��ெளா�ணாேத.                           (49)  

(44). ப�3
தி வ�ம�  

வ��ளாத ப�0�தி வ�ம� ெகா�டா!  

ெம/தள�� 'றெமா(�கி வலி�,� பா�  

வ��ளாேத உ�ள�கா! கரம(I� ெப@>சலாகி  

�தி��( ேபா,� சன�வ�� அசா$தியமா,�  

(45). ப�ைள வ�ம�  

உ�ளாக ப�ைளவ�ம� ெகா�டதானா!  

உட! ,�� வய�* ,ன�&ப�:�,� பா�  

ெகா�Aமித!லா! �(, தாைர உ� ெகாC$(  

வலி$தி�� கால� ெகா�டா! ேகA.                                (50) 

(46 - 53). உட� 37#கி வ�ம�  

ெகா�டெதா� உட! 0C�கி வ�ம� ெகா�டா!  

ெகா�டIட வய�T(� வா/I வ����  

வ��ட உட உ�A��கி ேநா<� கா5��  
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ெவ,நாளா/ ,றி,ண�க� கா5:டாம!  

க�ணைட�,� மண�யைச�,� ந��க� 9��  

ைககா1� அய��( வ�C� க:தா/ மJA�  

வ�ண�*� கபாலமதி! ந;@ைள&'  

வ�$(� தா தன��,ண$ைத வ,$(&பாேர.                  (51)  

(54). 8�மி#கால�  

,$(� (�மி�காலமதி ,ண$ைத ேகA  

ெகா�டIட மல� வ�C� ேதக� 9��  

ப$தி<ட இள�கிவ�� இளகாவ�5டா!  

பதிென5� நாழிைக�,� பற�,� சீவ  

அ)*ேத சா$தியமானா1� ேகA  

ஆன�த வா/I அதிசார��டா�  

'$தி<ட ப� ெசா!ேவ இத),& ப�னா!  

ெப�ேநா<� சயேநா<� இள,� பாேர.                              (52)  

 (55). ைக# கால�  

இள�கேவ ைக�கால� ெகா�டதானா!  
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      இ� 'ய�� வ�C�( மதிமய�,� ேபாத�ேகடா�  

(56). சட�பற#கால�  

உள�கேவ சட&ப�ற� கால�ெகா�டா!  

      உட மய�,� க� வ�ழி$தி��,� கன!  

வளமான பதிென5:),� இள�காவ�5டா!  

      வலி<டேன ,டலி! வா/I�டா,�  

வ��ளேவ � 95:� 9ைற&பா�$(  

      ெம/யான கி*த�ட ைதல� ெகா�ேள.                          (53)  

(57). கிள��பற#கால�  

ெகா�ளேவ கிள�&ப�ற�கால� ெகா�டா!  

      ேகாண� ஒ� சி@சி@�,� வா/ேபசா(  

ெம�ளேவ ெகா�டIட மய�கிடா(  

      ைம�தேன க:ைக பதிென5டா� பா�  

(58). கிள� ேமகவ�ம�  

கி�ளேவ கிள�ேமக வ�ம�தா��  

      ெகா�டIட 9ெவ* 9I� பா�  
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வ��ளேவ மதிமய�,� க:ைக நாலி!  

ெவறிவ�5�& பதிென5:! இள,� பாேர.                             (54)  

(59). -=� கால�  

,�ப�ேய .L! கால� ,ணேம தன�!  

ெகா�டIட மதிமய�கி மய�க� ெகா�A�  

ந�'ேம ,)றம( ெச/<� ெசாேனா�  

நா� ெசறா! ,ண�ேக� வ�தெதறா!  

வ�ப�ேல வ�C�த(ேபா! நர�'9:  

வ1வாகி இ��தய��( 'ய�� வ ;%�(  

த�பேவ சன�ெயா� ைககா! ேகா>ச!  

சPரமைத ஒ�ப�க� தி�&'�தாேன.                                  (55)  

தானான வரலா* அறி�( உண��(  

தவறாம! ம��(ெச/தா! ப�ண�க� ந;�,�  

9னான இ�'ற�� ஒ� ேபா! ெகா�ள�!  

9* தசவா/வ(I� அைட$(&ேபா,�  

ேகானான சீத��டா� ெகாC$( வலி<டேன சய��காM�  

RangaRakes tamilnavarasam.com



      காணேவ ,றி,ண$ைத� 9��( ந;<�  

ேமனான ம��( பல ெச/தா1� தா  

      மJளாெதேற உலகி! வ�ள�பலாேம.                                 (56)  

(60). ந,ெட�! வ�ம�  

ஆம&பா ந5ெட!1 வ�ம� ெகா�டா!  

      அக� ,*�,� 9�� நட&ப(ேவ க:னமா,�  

ேவம&பா ேகார வாத$தி! ெகா��வ���  

      எ�ெண<ட ைதலம( வ�ைர�ேத பா�$ேத  

(61). க<ைச வ�ம�  

ஏம&பா பலவ�தமா/ சிகி>ைச ெச/(  

      இய!பாக க>ைசவ�ம� ெகா�டா! ேகA  

தாம&பா உ�திதன�! உைள>ச1�டா�  

      த�ப��,� மலசல�� தள�ைசயாேம.                                (57)  

(62). ைக#;,2# கால�  

கைள$(ேம ைக�95��கால� ைக&'ச� வ�C�( தாC�  

      மதிமய�,� பன�ெர�� நாA� ெசறh!  
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வ�ைள�திடேவ சா$திய� தா ,ணேமயா,�  

ேவ�:யேதா� ப@கார� ெச/(பா�  

     

                                                     (63 - 70). வா+> கால�  

அைழ$திடேவ வா/I கால�  வ�ண� எ5ெட! �ைனய�மJேத  

அ:$தி5டா! கா/>ச! ,ள��� பன�<�டாேம  

இைள$திடேவ வா/I ,ம� ப�ற�தா! ேகA  

இ�'ற�� ஒ� ,ணமா/ இைச�(& பாேர.                         (58)  

அட�க�  

பார&பா அட�க! தைன ெசா!ல�ேகA  

பரம,�ைவ அ�தின�� பண��( ேபா)றி  

ேபர&பா தடI�ைற ேபண�> ெச/(  

'றமி��( எ!1�ைற ேபண�> ெச/(  

வார&பா நர�ெப!லா� இC$(& ப�ன�  

வா�கிேய தடவ� வ�5� ��� ப���  

ஊர&பா ெசவ��,ழிய�! ஊண� ஏ�தி  

உ�தாைர 'றதாைர தடவ��ேகாேர.                                   (59)  
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தடவ�ேய வல( ைகைய வல$ேத க5:  

தவறாம! இட( ைக இட$ேத க5:  

மட�கிேய ��� ப��� ப�:$(� க5:  

வா�கிேய ச5ட$தி! சவ5:�ெகா��  

உடலிேல வல� இடமா/ தி�>0� க5:  

ஓ�கிேய உதறிவ�ட$ த;�ம&பா  

சடமதன�! வ��வத),$ ைதல� ெசாேன  

சிறிெத* எ�ணாேத ெசக$தி! ெச/ேய.                       (60)  

ைதல�  

ெச/யேவ ைதலம( ெச&ப� ேகA  

சிற&பான ந!ெல�ெண/ ப:தாெனா*  

ெநா/யேவ ப0வ� ெந/ ப: கா! நிப  

ெந/<டேன இச�கி சா* ப: தாெனா*  

உ/யேவ அதிம(ர� கிரா�' �$த�  

உ�பனமா/ சாதி�கா/ தாள�சப$தி@  

ெவ/யேவ அைர&பலமா/ அைர$(� கா/>சி  

வ:$த@$( 'ற$(மி� வ@ைசயாேம.                                 (61)  
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pைசயா/ க�ட�த! நாப� ம5��  

வ,$தேதா� வ�மம( நா)ப$ைத�(  

ப@ைசயா/ நர�ப( தா ெவUேவறாக  

ப�தல�� ,ண�,றி<� பக��தெத!லா�  

க@சைனயா/ இள�,ம�த அட�கேலா�  

ைக�ைற<� ெச/�ைற<� க�� 9றி  

ப�@யமா/ ைதலம(� ப�@$(> ெசாேன  

ெபா/ெயெற�ணாேத '@�( ெச/ேய.                          (62)  

(71). ��திர#கால�  

எ�ண@ய G$திர� கால� ெகா�டா!  

எ�ணாேத G$திர�தா கழி�( ேபா,�  

'�ண�!லாம! 0�0ெரன சி*ந;� (�ள�ேபா��  

ேபா,மடா ஈெர5� நாழிைக�,�  

(72). க�லிைட#கால�  

வ��ண�!லா க!லிைட�கால� ெகா�டா! உட!  

வ�ய�$( ,ள���( தா பா��,�  

தி�ண�ட '@க:ைக எCG*�,�  
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திட�டேன ம*கால� ேநா�கி� ெகா�ேள.                        (63)  

(73). வல�4'#கால�  

ம*கிேய வல�'@�கால� ெகா�டா!  

ம�I சி*ந;� ேபதி கழியாத&பா  

நி*வ�ேய வய�T(� கா1ெர���  

நிமி��( ேபா� ைக�கட�கி நிறிடா(  

(74). இட�4'# கால�  

த*கிேய இட�'@� கால� ெகா�டா!  

த��வலி உைளI ,$(� சPர� சீ*�  

அ*, ந;ெராC,� ப: ேபதிேபாகா  

அ�$தட�க! பா�$( ந; இள�கி� ெகா�ேள.                   (64)  

(75 - 76). ெவ�!&மி - வ�!&மி  

அடவாக ெவ!1*மி வ!1*மி அ�நர�ப�!  

அைசI ெகா�டா! ,றி ,ண$ைத� ேகA  

வய�)றி! ேநாIெகா�� சன� சீத�  
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அடவாக ம�ைடய�ேல மய�க��டா�  

அ��தம( கல�கி ெம$த  

ேபாத�ேக� ப�$தைர ேபாலா5�ம&பா  

நர�ப��ட� 9* தைன  

ெதள�வாக ெசா!லி வ�5ேடா� ெதள��( பாேர.                    (65)  

(77). நர�)�றி கால�  

வ�5:டேவ நர�,றி� கால� ெகா�டா!  

வ ;�,மடா சPரெம�,� G>சாடா(  

த5:டேவ இள�,�ைற �ைற ெச/யாேத ந;  

சா$தியெமெற�ணாேத அசா$தியமா,�  

(78). அணவ�ம�  

அ5:டேவ அண�வ�ம� ெகா�டதானா!  

�றி�( ெர$த� பா/�திற�( ேபா,�  

ெதா5:டேவ ேவ�டா� கா� அசா$தியமா,�  

ெசா! ப�ர�ம வ�தா1� மJளாெத�ேண.                        (66)  
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எனேவ ஆ�ைத வ�ம� ெகா�டதானா!  

இய!பாக ெச/,ண$ைத இய�ப�ேகA  

அனேம தள�>ைச<�டா� உண�I�டா,�  

அ�$த�$( G>சட�,� ேபாத�ேகடா�  

மினேவ சா�த� வ�� ஏழா� நாள�!  

'$திய( மய�கினா1� 'க%�( ேகA  

உனேவ வ�மம( ஒப(�,�  

உ$தமேன அட�க!தைன உ)*�ேகேள.                          (67)  

  அ0வய& வ�ம�க� ஒ�பதி()� அட�க�  

உ)* ந; அட�கல( ெசா!ல�ேகA  

உற&'டேன கீ% ேநா�கி$ தடவ�� ெகா��  

அ)*ேம சவ5� �ைற அட�கி> ெச*  

அத ேமேல நர�ப�ள�கி வலி$(& ப�ன�  

உ)றேதா� கா! இர��� தி@>0�95:  

உ�தாைர ,*�கட�கி உக�( ெச/(  

ஏ)றேதா� க>ைசய( இ*�கி> ெச/ய  

இய!பாக� கீ% ேநா�கி தடவ�� க5ேட.                             (68)  

க5:ேய இ�'ற�� அைச$(�ெகா��  

(79). ஆ�ைத வ�ம�  
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கனமாகேவயதைன இ*க> ெச/(  

இ5ட�டேனாரட�க! தல$திVறி  

இ� ெசன�யட�க1ேம திடமா/ ெச/தா!  

க5டமதா/ இ�த உய�� மJAம&பா  

ைக�ைறக� தவறாம! க�தி&பாேர  

வ5ட�ட ,�பரைன மனதி1}ன�  

வ�ம$தி அட�கலிேல வைகயா/ ெச/ேய.                      (69)  

அ0வய& வ�ம�க� ஒ�பதி()� எ�ெண+  

ெச/யேவ எ�ெணயத வ�பர�தைன  

ெச&'கிேற ந!ெல�ெண/ ப:தாெனா*  

ப/யேவ ஏர�ட$ெத�ெண/ பாதி  

ப�பான பழ>சா* வ�5� ம$தி$(  

ெந/யதைன W@யன�! வ)ற� கா/>சி  

ந;� 0�:னா1ட வ:$( ,&ப��ேக)றி  

எ/யேவ ேநாயறி�( வ�த� ேபா! ெச/ய  

      ஏ)ற ப�ண� 0கமா,மிய!' க�டா/.                                  (70)  

க�:டேவ நாப� �த! Gல� ம5��  

கல�த வ�மெமாபைத<� க�தி&பா�$(  

ெகா�:டேவ ேப� தல�� ,ண�� 9*�  
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,றி&பாக அட�க! �ைற இள�,� பாக�  

வ��:டேவ ைதல$தி வ�பர�தா�� 

வ�@$(ைர$ேத கரமதன�ேலழிர���  

 நிற ,ண�தைன இத ேமலாக  

வைமயா/ வC$(கிேற மகி%�( ேகேள.                    (71)  

(80- 84). ெமாழி#கால�  

மகி%வான ெமாழி தன�! காய�ெகா�டா!  

ைம�தேன ெமாழிகன$( கைள&'�டா,�  

திகழேவ த@&'ைள>ச! வ ;�க��டா�  

ெத5சைணயா� காலம( ெச&ப�ேகA  

(85). ெத,சைண கால�  

கவ�ழேவ அசா$தியமா� கைள&'� ேநாI�  

க�'ைக<� சன�ேயா� சீத��டா�  

(கழேவ தின� நாலி! மரணமா,�  

(ண�வாக ெச/ ,ண�க� W5ச� பாேர.                            (72)  
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W5சமா� W�ேடாத@,ணேமெதன�!  

(:�,ம&பா சPரெம�,� வ ;�க��டா�  

ெசா!1கிேற வ���ப� ேகA  

ெகா�� ேகாMம&பா பதிெனாறா� நா�  

(87).  3�ேடாத'  

ேப>ச&பா 0�ேடாத@,ள�� ெவ(�ப�  

பன�ய�ளகி ைககா1� த:$( வ ;�,�  

கா>சியாமி� ,றிக� தைன� க�டா!  

ைக�ைறயா/ ைதலமி5� தடவ��ெகா�ேள.                      (73)  

(88). ெவ�ைள வ�ம�  

தடIகிற கரமதி! ெவ�ைள வ�ம� ெகா�டா!  

தவறா( கைள&'டேன த@&'ைள>ச!  

வடவ�ேய 0ர�டேன 'ைக>ச1�டா�  

மாறிவ��� எ5டைர�,� வ@ைசயாக  

 (89). மணப�த வ�ம�  

கடவ�ேய மண�ப�த வ�ம� ெகா�டா!  

(86).  A�ேடாத'  
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ைககைள&' வ ;�க��டா� ,ள��� ேதக�  

அடவ�ேய ைதலமி5� தடவ�� ெகா��  

அடவாக இள�,�ைற ெச/( ெகா�ேள.                          (74)  

(90). ஆ�த வ�ம�  

ெகா�ளேவ ஆ�த வ�ம ,ண$ைத� ேகA  

ெகா�டIட கைள&ப�ளகி வ ;�கி& ேபா,�  

வ��ளேவ � ெசான ைதலமி5�  

�ைறயாக தடI�ைற ெச/( பா�  

(91).  �ட#) வ�ம�  

க�ளேவ �ட�, வ�ம� வ ;�க��டா�  

கைள&ப�ளகி ைகக� த@$(�,$(  

த�ளேவ ைதலம( ேபா5� நறா/  

தடவ�<ட இள�கிவ�� சா$தியமாேம.                               (75)  

(92). ��டக வ�ம�  

சா)றியேதா� ��டக$தி! �றி�ததானா!  

சாகாம! ைககைள&' ேநாI�டா,�  
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ேபா)றியேதா� சன�ேயா� சீத��டா�  

ெப� நர�' இளகிெயா� 'ற� வலி�,�  

(93).  அைச> வ�ம�  

மா)றியேதா� அைசI வ�ம� ,ணேமெதன�!  

வ�தெதா� 'ச� வ ;C� கைள&'�டா,�  

வ ;)றியேதா� வ�தன��டா� வ ;�க�காM�  

வ ;றாக இர�� ைக�,� ,ணமிதாேம.                              (76)  

   

கரவ�ம�க� 14-#)� அட�க�  

ஆம&பா அட�கல( ெசா!ல�ேகA  

அ&பேன தடI�ைற தடவ�� ெகா��  

தாம&பா வலி$தி�$தி$ தடவ�� ெகா��  

தய�காம! ைகயதைன ந;5:ேய தா  

ைக�,ழிய�! நர�ப�ள�கி  

இய�கேவ வ�ரெல!லா� வலி$( வ�5�  

ஓம&பா உ�ளட�க! �ைற<� ெச/(  

ஊ)றிவ�� த�ண ;�தா G* நாேள.                             (77)  
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கரவ�ம�க� 14-#)� எ�ெண+  

எ�ெணெயா* ெசா!ல�ேகA  

��கியமா/ ந!ெல�ெண/ ப:தாெனா*  

ச�பழ>சா* உழ�,டேன  

(ல�,ேமர�டேம அைரதா ேபா�  

அ�&ேப)றி அனைலG5:  

பத� பா�$( இ*$( வா�கி  

நர�ப�ள�க ேவMெமறா!  

OM�கமா/ எ�ெண/ வ�5� தடவ�&பாேர.                       (78)  

பா�$திடேவ ஈேரC காலம&பா  

ப: ேப� தல�� ,ண�கேளா�  

அட�க! �ைறயானெத!லா�  

ெச&ப�ேனா� ைதலமத த;��க� ெசாேனா�  

வா�$திடேவ பாதமதி! ஐGறான  

வ�ம$தி ேப�தல�� ப��ைர&ேபா�  

ேகா�$திடேவ ெச/ ,ண�க� தா�மி&ேபா  

9*ேவா� நா� �ைற<� 9��( ேகேள.                           (79)  
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நாளான கா! ெவ�ைள வ�ம� ெகா�டா!  

நர�' வலி இ�&' வலி ம�ைட�,$(  

பாழான ேதகம( நிமிெரா5டா(  

பாதம( கைள&'ைளI பன��,� ேதக�  

(95). உ�4#)(றி# கால�  

ேகாளான உ&'�,)றி� கால� தா��  

ெகா�டIட மய�,� சா$திய�தா  

ஆளான காலம( ெவ,வா/ ெகா�டா!  

அ:ெய�$( ைவ$தி�வத@( தாேன.                                (80)  

(96- 100). )�0ைக# கால�  

அ@தான ,�:ைக கால$ைத� ேகA  

அ&பேன ெமாழி ப�ச,� கைள&'�டா,�  

ம@தான வ�ச� ேபால த@$( வ ;�,� 

பா�கான ைதலம( வ�5�&பா�  

(94). ெவ�ைள வ�ம�  
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வ�@தான வ��$தி வ�ம� ெகா�டதானா!  

ைம�தேன கைள&'டேன சன�சீத�  

ெப@தான தள�>ைச<�டா� மய�,� ேதக�  

ேபண�ேய கால�ைற ெச/(பாேர.                                      (81)  

(102). 3�ேடாதாp வ�ம�  

0�ேடாத@,ண$ைத� ேகA  

ப5டIட கைள&ப�ளகி வ ;�க��டா�  

G*�,� அசதிகா5:  

நி>சயேம எC�தி��,� நிச�� ெசாேன  

(103). படவ�ம�  

படவ�ம� ெகா�டதானா!  

சி�ைத ெக�� நர�' வலி<ைள>ச! வ ;�க�  

அ$தல$தி! �றி�ததானா!  

அ&பேன காயம( ஆறாெதேன.                                       (82)  

(104). க�B� 4ைக#கால�  

க�M 'ைக�கால� ெகா�டா!  

(101). வ��தி வ�ம�  
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அ&பேன சீத� வ�� வ ;�,� ைக கா!  

சாறாக$ தடவ�வ�5� �ேன ெசான  

ைதலம( வ�5:டேவ சா�தமா,�  

தாறாக$ த�ண ;@! G* நா� தா  

தடவ� வ�ட மாறி வ��� தைகைம தாேன  

   

(105). )தி வ�ம�  

வ ;றாக ,திவ�ம� ெகா�டதானா! உட தாேன  

மய�கி வ�C� வ�தன��டா� வ�ைர�( பாேர.                   (83)  

(106). )திைர �க#கால�  

வ�ைரவாக ,திைர �க�கால� ெகா�டா!  

மி�கேதா� கைள&ப�ளகி வ ;�கி ஊ(�  

தைரயாக சன� ெகாC$(ைளI கா/>ச!  

தM&'டேன Wைல ந;� கா5�� பா�  

பைரயான ப5ைட Wரண$ைத உ�ண  

ப)றிய வாத Wைல ந;� பற�( ேபாேம  

உைரயான ெபா�ளதைன வ�@$( ெசாேனா�  

உ$தமேன பா�$தறி�( உக�( ெச/ேய.                          (84)  
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(107). �,2 வ�ம�  

உக�திடேவ �5�வ�ம� ெகா�டதானா!  

உ$தமேன சிர5ைடய( நக�� ேபா,�  

'க%�திடேவ வ�தனம( ெபா*�ெகா�ணா(  

ேபாதம( ெக5�வ��� தள�>ைசயா,�  

மகி%�திடேவ சிர5ைடய( இC$( ேநேர  

பைச ெமCகி அதி ேமேல ப)*& ேபா5�  

இக%�திடாம! க5��ைற ெச/( ப�ேன  

எ�ெணய�5� ைக&பாக� இதமா/ ெச/ேய.                      (85)  

(108). உ&மி வ�ம�  

ைகயான உ*மி வ�ம� ெகா�டதானா!  

கதி$திடேவ கா! கைள&' ேநாI�டா,�  

(/யேவ ஏழா� நா� சா$தியமா,�  

K�, �ைறகால� Gைவ�(மா>0  

ைவயக$தி! பரண�வ�5� தடவ�னா�கா!  

ைம�தேன த;ராத ப�ண�கெள!லா�  

ைப/யேவ ைதலமைத வ:$(&ேபா5டா!  
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ப)றியேதா� ேநா/கெள!லா� பற�,� தாேன.                  (86)  

வ�ம�ைதல�  

பற�திடேவ ைதலெமா* பகர�ேகA  

ப@வாக ந!ெல�ெண/ ப:தாெனா*  

கற�திடேவ நிெப�ெண/ ப:தா கா1  

க�டப: தCதாைள> சா*� 95:  

சிற�திடேவ சாதி�கா/ வச�' ஓம�  

சீரக�ெர�� ஏல�ட ேதவதார�  

நிைற�திடேவ வைகெயா* கழS0 ெர��  

ேச�$தைர$( பத� பா�$( வ:$(� ெகா�ேள.                (87)  

வ:$தேதா� ைதலமதா! வசI�டா,�  

வ1நர�' உைடேவா� �ட�க� த;��  

O}! �ைறைய க�� ெகா��  

பக��தப: ைதலமைத பதன� பா�$(  

ப�:$தி��த ேநா/ க�� தல�க� க��  

ப�சகாம! இட$தி�ட ேபத� க��  

அ:$தேதா� க�ட�த! Gல� ைககா!  

வைக ப�@I�,� ந;யறி�( பாேர.                          (88)  
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பார&பா ேகசாதி பாதமJறா/  

      ப)றி நிற வ�மமைத ப,தி ெச/(  

சீர&பா ப�ர�கி வ�@$(> ெசாேனா�  

      சீ� ,ண�� தி�&'�ைற ைதல&ேபா�,�  

ேசர&பா ைக�ைற<� ெச/�ைற<�தா  

      ெச&ப�ேன இ�ெமா� W$திர�தா  

9ர&பா வ�ம$தி நர�ப� ,)ற�  

      ெகா�டதானா! ,றி ,ண$ைத 9*ேவேன.                      (89)  

நர�ப� )(ற� க�டா�  

9*ேவ நர�ப�! தாேன ,ண�ட W� உ�டா�  

வ ;*ட 0ைம கப�க� வ��க1� ச�$தி தாக�  

ேதறிட ஒ5டாத&பா 0ர�ட சன� ேதா*�  

ந;றி�� ேதகெம!லா� நிமிரI� ,ன�யIெமா5டாேத.                     (90) 

அCெச�ெண+ ைதல�  

ஒ5டேவ சகலவ�ம� உ�ைமயா/ த;ரெவறh!  

ப5:ட நி' ெசைன ப0வ� ெந/ எ�ள�ென�ெண/  

க5:�� ேத�கா/ எ�ெண/ ெகா�:� வைக நாழியாக 

RangaRakes tamilnavarasam.com



வ�5:�� ,றி ெதா5டா!வா:<� வ�ராலி ேசேர.                            (91)  

ேச�$தி�� மண$த�காள� சிற�தி�� க�ட�க$தாp  

பா�$தி�� தாள�ேயா� பக��தி�� சா* நாழி  

ஏ�$தி�� வைகயா/ ேச�$( இண�கேவ க)க� 0�,�  

வா�$தி�� அர$ைத சி�கி வள� சீரக� ம(ரமாேம.                       (92)  

ஆெம�� மிள,ெர��� அ�கறாஏல$ேதா�  

தாெம�� சி$திர Gல� தன�&பலேமாெர�டதாேம  

வாெம�� Kண� ந;@! வைக நா1 நாழியாக வ)றி  

காெம�� க)கெமா* கழSெசாறh/ அைர$(> ேசேர.            (93)  

ேச�$தைத தாள�ெயாறி! திற�டேன கல�( கா/>சி  

பா�$தைத க)ப�வ� பத�ட வ:$( ைம�தா  

ஏ�$தி� ேநாைய க�� இண�கிேய கர�: ெந/ைய  

த;�$தி�� ேநாைய எ!லா� நி>சய� த;�� ெசாேன.                 (94)  

�ட�க� தDர ைதல�  

ெசா!1ேவ �ட�கெள!லா� W5சமா/ த;�வத),  

ெவ!லேவ ச�பழ>சா* வ�ரவ�ேய ,ம@>சா*�  
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எ!1ேம ஏர�ட� ேத�கா/ எ�ெண/ ெர��டேனய&பா  

அ!1ேம பாதாள Gலி அைர�க சன�நாயக� ெவ�தய�.                 (95)  

ெவ�தய� ஒ�க> ேச�$( ேவவ�$( ைதல� தைன  

ப�தய� ேபா5� ைம�த� பா� �றிI தன�லி5டா!  

 ந)பாத�தைன க�தினா! த;�ெம*  

உ�த��,ைர$ேதன&பா உக�( ந; அறி�( ெச/ேய.                   (96)  

ஆடாேதாைட கசாய�  

ெச/தி�ேமா� கசாயம( வC$தேவ மா( ெசானா�  

ெந/$தி�� ஆடாேதாைட நிைறபல� �* Gல�  

ெச/தி�� பாண� �* ேச�$தி� கசாய� வ)றி  

ெபா/$திடா ேசாடய�க� ேபா( இ��க க�ேடா�.                       (97)  

க�ட$தி! க��, ெவ�ள� க�தி�� ேசாடய�தா  

ெகா�:டா ர�� ந;�� 95: ஒறாக> ேச�$(  

வ��:டா ேகாலர�, வ�5:� பலேமழதா,�  

மி�ட ப:யாக ேமவ� ஈரா* ேவைள ெகா�ேள.                                (98)  
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ெகா�ளடா ப$திய�தா 9�ைமயா/ க:ன� கா$தா!  

த�Aேம ெதா�L)றா* வ�ம$தி! ெகா�ட ஈ��  

வ��ளேவ ேவ�டாமி�த வ�த��ள வ�$ைதய&பா  

க�ளெமெற�ணாேத ந; கா��கி! வ�ணனாேண.                            (99)  

ஆேண ெசா! வசன�க� அறி�( ந; நட�தாயானா!  

ேபண�ேய ெச/தெத!லா� ப�சகாம! பலி�,� ெசாேன  

ந;ண�ல$தன�ேல ெசான நி>சய �! இெத*  

ேபண�ேய ஏ�தி ெசாேனா� ப�ர�கி �*� �)ேற.                           (100) 
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