க ோில்

எனப்படும்

திருச்சிற்மம்பயம்
பதி ங் ள்.

ீ து

சிதம்பம்
மூவர்

-

தில்லயத்

அருரி

கதவோப்

திருஞோனசம்பந்தர் அருரிலவ

ஆடிணாய் றுநய்நாடு தால் ிர், அந்ர் திரிா சிற்நம்தனம்
ாடிணாய் இடம் ாறுங்ந ான்பந ந்னண!

தாடிணாய் பநனாடு தல் ீ பம், தல்சபடப்தணி
சூடிணாய் அபேபாய் சுபேங்
ந ாட்டன

ம் நால்ிபணன!

ால்

ிர் நண்டிங் ள்

லங்குனாநபாடு, கூடிணாய் பேண நிணாய் ணல்

தட்டன புபணாய் இபச தாடு தாரிடா

ட்டன ில்ாய் பநனார் ில்பன, ல்னர் திரிா சிற்நம்தனம்
இட்டா உபநாய் இப னி நன்பண ந ானனா?
ீனத்ார்

ரி ிடற்நார் ல்ன நற்நி னல் உற்ந

சூனத்ார் சுடபனப் நதாடி ீநிார் சபடார்

ண்ிணார் தற்று

சீனத்ார் நாலனத்ணம் சிற்நம்தனம்
னசர்னாற்

ல் னசடி ப நாக்

ன ானத்ாய் அபேபாய் உண

ாங்கூறுணன!

ந ாம்தபனத்ண அந ய்ி ணண்ிபடக் ன ான ாண்ி னதான ப த்ிண்
அம்தபனத்

ண்ாள் பபனனி ார்சபடான்

ம்தபனத்நல

ாபறு

ாபபர்,

ானால்

ல் னசடி ப

அம்தனத்ணபநாணடிார்க்கு அபடா ிபண னப!

நா

நால்பன ஆபணண் ஞ்சுண்டனார் ணி ிடநா, தகு ானார்
தல்பனார் பனில் தனினற்றுல் தண்டங் ா,
ில்பனார் நாலனத்ணம் சிற்நம்தனஞ் னசர்னாற்

ல் னசடி ப

நா

இல்பனாம் ிபண ான் ரிம் ில் ய்னண!
ஆ ம் னாி ந ான்பநாய் அணல் அங்ப ாய் அர்க்கு அா உப
தா ம் னாய் த ா தனி ற்றுல் தண்டங் ா
ா ந்னாய் நதாில் ல்கு சிற்நம்தனம்
ன்ணிணாய் லாபிணாய் அல்

ா ம் னாய் அபாய், அடிாப ண்ா ிபணன!
சாிார் தபிங் ின்நணாடு நள்பி சங் ார் குபாய் ி ப்தடும்
னிா ி ிர்ா ிாி ில்பன ன்னுள்
ஆிாய்க்கு இடா சிற்நம்தனம்

அங்ப ால் நா ல்னடிார் பப
ாிாண அ லும் னிா னி ீிபணன!
னிணார் தபத் னாபினாடு ஆடபன
னண்டிணாய் ி ிர்ா உிர் ட்கு அபாிணாய்
இடு ாட்டு ரி ஆடனர்ந்னண!
ீிணார்

பாற் பும் பன்று ய்

நசம்பாய் ி ழ் ின்ந சிற்நம்தனம்
னிணாய்

னன நாலண ய்ணணம் னல் உனன !

ாரிணார் ிரிந ான்பநாய் ி ாங்கு ீள்சபடாய்
பனா! ல்ன னரிணார் று ிற்நிபோி ில்பன ன்னுள்
சீரிணால் ி தாநடாிானார் நசம்பால் அ ா சிற்நம்தனம்
ரிணால் அர்ந்ாய் உன் சீடி த்ணன!
நற்நப உல் ார்ணாபட னடத்ார் ள் உப ந ாள்பன்ின்
ற்நபேன ின் அனம் அப ாற்ந ில்னார்
ற்நர் நாலண த்ணம் சிற்நம்தனம்
ானால்

ல் னசடி ப

நா

உற்நர் உன ின் உறுி ந ாப ல்னன!
ாறு பூம்நதாில் ண்ி

ாிபள்

ான்பந ல்ன ஞாணசம்தந்ன்
ஊறுின் ிால் உர்ந்ார் உபந ில்பன ன்னுள்
று நால்பு னந்ண சிற்நம்தனத்ண
ஈசபண இபசால் நசான்ண தத்ிபண
கூறுாறு ல்னார் உர்ந்ாநாடும் கூடுன!
ிபேச்சிற்நம்தனம்!
__________________________________________________________________________________________
_________________

ற்நாங்கு ரி ஏம்திக்

னிப ாாந

நசற்நார் ாழ் ில்பனச் சிற்நம்தனம் ன
பற்நா நண்டிங் ள் பல்ன் தான
தற்நா ின்நாப தற்நா தான!
தநப்பதப் தடுத்ண ங்கும் தசு னட்நடரி ஏம்பும்
சிநப்தர் ாழ் ில்பனச் சிற்நம்தனன

திநப்தில் நதபோபணப் தின்ாழ் சபடாபண
நப்தினார்

ண்டீர் பல் ீர்ன!

பார் எண்

ண்ார் ாட நடுிக்
ீ

ப ாற் தந்னாச்சும்

ிசூழ் ில்பனபள்

நதாய்ா பந தாடல் புரிந்ான் உனன த்ச்
நசய்ான் உபந ன ாில் சிற்நம்தனம் ானண!
ிபநநண் ந ாடி ாட நற்நி னர் ீண்டப்
திபந ந்ண இபநத்ாக்கும் னதம்தனம் ில்பனச்
சிபந ண்டபந ஏாச் சிற்நதனன
இபநன்

னனத்ணம் இன்தம் இன்தன!

நசல் நடுாடம் நசன்று னசனாங் ிச்
நசல் ினாச் நசல்ம் உர் ின்ந
நசல்ர் ாழ் ில்பனச் சிற்நம்தனன
நசல்ன்

ல் த்ணம் நசல்ம் நசல்ன!

போந்பிர் னணி ானார் தா ாந்
ிபோந் ில்பனபள் சிற்நம்தனன
போன் உரி ஆபடக்
நதபோன்

பநனசர்

ண்டத்ண ம்

ல் அல்னால் னதாண உள்பன!

அபனார் புணல்சூடி ஆ த்ண எபேதா
பனான்  னபாடு  ிழ்ந்ான் உனன த்ச்
சிபனால் ில் ய்ான் சிற்நம்தனம் ன்பணத்
பனால் ங்குார் பனாணார் னப!

கூர்ாபக் ன் ன் னிபக் குபநித்ணச்

சீானன ல்கும் சிற்நம்தனன

ீார் சபடாபண ித் னனத்ணார்
ீா னாநல்னாம் ீர்ல் ிண்ன!
ன ாா
ாார்

பானும் குபிர் ாபானும்

ல் த்க்

ணனாய் ஏங் ிணான்

னசார் ாழ் ில்பனச் சிற்நம்தனனத்
ாா னாநல்னாம் ாபா ாபன!

தட்படத் ணாபடப் தடிங் ந ாண்டாடும்
பட்படக்

ட்டுப நாி ன பான

சிட்டர் ாழ் ில்பனச் சிற்நம்தனன

ட்டப் நதபோபண ாலம் நாலனான!
ஞானத்ண உர்

ாி ஞாணசம்தந்ன்

சீனத்ார் ந ாள்ப ச் சிற்நம்தனன
சூனப் தபடாபணச் நசான்ண ிழ்ாபன
ன ானத் ாற்தாட ல்னார் ல்னான!
ிபேச்சிற்நம்தனம்!
__________________________________________________________________________________________
_________________
அப்பர் அருரிலவ:
நசஞ்சபடக்
ஞ்சபட

ற்பந பற்நத்ிப ினா நிக்கும் நசன்ணி

ண்டணாபக்

ானா ந ாறும்

ஞ்சபட னசாபனத் ில்பன ல்கு சிற்நம்தனத்ன
ணஞ்சபட இபேள்

ிித் ணபங்கு ரிாடுானந!

நணானறு ம்தானிப ினா நிக்கும் நசன்ணி
ஆநணாாறு சூடி ஆிபாள் ஏர் தா
ாறு பூஞ்னசாபனத் ில்பன ின்ந சிற்நம்தனத்ன
ீறு நய்பூசி ின்று ீண்ட ரிாடுானந!

சபடணார் சாந் ீற்நர், ணி ினா நிக்கும் நசன்ணி

உபடணார் உபட பனில் உண்தணம் திச்பச ற்றுக்
டிந ாள் பூந்ில்பன ன்னுள்

அடி னார்க்

பேண சிற்நம்தனத்ன

ின்று அணல் ரிாடுானந!

பத பசத் அல்குற் தணிினா நிக்கும் நசன்ணி
பநிக்

ண்ிாள் ாலும் ஏர் தா ா ிச்

நசய்ரி ில்பன ன்னுள் ி ழ்ந் சிற்நம்தனத்ன
ப நரி சி
ீ ின்று

ணல் ரிாடுானந!

ஏிணார் னம் ாால் எபிினா நிக்கும் நசன்ணி
பூணார் பூஞ் சூப் புனி உரி அபணார் ாம்

ாணார் ில்பன ன்னுள் ின்ந சிற்நம்தனத்ன
ாில் நண்குப ள் ாக்

ணல் ரி ஆடுானந!

ஏபேடம்பு இபோ ி எபிினா நிக்கும் நசன்ணி
தாரிடம் தாி நசய்ப் தின்ந ன் தபர்த்ி
ாரிடம் ில்பன ன்னுள்
னதரிடம் நதபே

பேண சிற்நம்தனத்ன

ின்று திநங்ந ரி ஆடுானந!

பற்நணிச் சபடப பழ்

ப ிழ்ினா நிக்கும் நசன்ணி

க் பிற்று உரிப னதார்த் பந்பக்

ானாகும்

த்ண ண்டபநபம் னசாபன ல்கு சிற்நம்தனத்ன
த்னார் அம் ஆட

ணல் ரி ஆடுானந!

பநணார் லநான்று ந்ி ிினா நிக்கும் நசன்ணி
இபநணார் ம்திாணார் த்ணார் இடர் ள் ீர்ப்தார்
சிபநந ார்த்
ீ
ில்பன ன்னுள் ி ழ்ந் சிற்நம்தனத்ன
அபந

ல் ஆர்க்

ின்று அணல் ரி ஆடுானந!

ிபேத்ணாய்ப் தானணா ி ிரிினா நிக்கும் நசன்ணி
ிபேத்ணார் ிபேத்ம் நசய் ீண்ட புன்சபட ள் ாக்
பேத்ணார் ில்பன ன்னுள்

பேண சிற்நம்தனத்ன

அபேத்ா னணி ன்னணாடு அணல் ரி ஆடுானந!
தானணாய் ிபேத்ணா ிப் தணிினா நிக்கும் நசன்ணி
ானபணக்

ானால்

ாய்ந்

டவுபார் ிபட என்று நி

ஞானாம் ில்பன ன்னுள் ின்ந சிற்நம்தனத்ன
ீனஞ்னசர்

ண்டணார் ாம் ீண்நடரி ஆடுானந!

ிினா அக் னணாடு ாபன டுக்

னாக் ி

நின் னாள் நரி ஊன்நி ீடிபேம் நதாில் ள் சூழ்ந்
ிந்னாய் ில்பன ன்னுள் ல்கு சிற்நம்தனத்ன
அிசம் னதான ின்று அணல் ரி ஆடுானந!
ிபேச்சிற்நம்தனம்!
__________________________________________________________________________________________
_________________

தத்ணாய்ப் தாட ாட்னடன் தனண த னா ீ

த்ிணாற் தத்ி நசய்ன ன் ன்பண ீ இ  னண்டாம்
பத்னண பல்ா ில்பன அம்தனத்ாடு ின்ந
அத்ா உன் ஆடல்

ாண்தான் அடினணன் ந்ானந!

பேத்ணாய்ப் தாட ாட்னடன்

ாம்தண னாபி தங் ா

எபேத்ால் அநி எண்ாத் ிபேவுபே உபட னசாீ
ிபேத்ாந் ில்பன ன்னுள் ி ழ்ந் சிற்நம்தனத்ன
ிபேத்ம் ான்
ன ட்டினனன்

ா னண்டி னர்தட ந்ானந!
ிபப திரினன் ன ட்குா ன ட்டிா ில்

ாட்டினணன் ின்நன் தாம் டுப்தட நஞ்சினுள்னப
ாட்டிண ீர் ாபப தாபம் ல்கு சிற்நம்தனத்ன
கூட்டாங் குிபபனாள் கூட ீ ஆடுானந!
சிந்பபத் ிப ப்திான நசநிவுபட அடிப நசய்
ந்ப ீ அபேபிச் நசய்ாய் ாண ான் நசய்நன்னண?
நசந்ிார் னள்ி ஏாத் ில்பனச் சிற்நம்தனத்ன
அந்ிபம் த லும் ஆட அடிிப அனசுங் ந ால்னனா?!
ண்டா ிரிந்ண ாலம்

பேத்ிணால் ின்நன் தாம்

ந ாண்டிபேந்ண ஆடிப்தாடிக் கூடுன் குநிப்திணானன
ண்டு தண் தாடும் னசாபன ல்கு சிற்நம்தனத்ன
ண்டிபசனாபேம் த் இபந ீ ஆடுானந!

தாத்ிபேந்டினணன் ான் தவுன் தாடி ஆடி

பர்த்ின ன்தன் உன்பண பரில் பல்ன் ன்தன்
த்ணார் இடர் ள் ீர்ப்தாய் ில்பனச் சிற்நம்தனத்ணக்
கூத்ா உன் கூத்ணக்

ாண்தான் கூட ான் ந்ானந!

நதாய்ிபணத் ி ிட்டுப் புநனா அடிப நசய்
 ீ அபேபிச் நசய்ாய்! ஆிாய் ஆி பர்த்ி!
ப ம் ன்ணில் ிக்
பத ின் ஆடல்

ல்கு சிற்நம்தனத்ன

ாண்தான் த ான் ந்ானந!

ணத்ிணார் ிப த்ண ாலம் ாண்தனா நநி ண் னனன
பணப்தால் ன் நசய்ன னணா

பந அி

ண்டத்ானண!

ிபணத்பண னம் குன்நாத் ில்பனச் சிற்நம்தனத்ன
அபணத்ண ின் ினங்

ாண்தாந் அடினணன் ந்ானந!

நஞ்சிபணத் ணய்ப நசய்ண ிபணக்குா ிபணப்திான
ஞ்சன நசய்ிானனா ாணர் பனனண! ீ
ஞ்சபட னசாபனத் ில்பன ல்கு சிற்நம்தனத்ன
அஞ்நசானாள்

ா ின்று அ

ீ ஆடுானந!

ண்ணுண்ட ானனும் னர்ிபச ன்ணிணானும்
ிண்ணுண்ட ிபேவுபேம் ிபேம்திணார்
ிண்ணுண்ட ிபேன ிக்

ா ாட்டாத்

ில்பனச் சிற்நம்தனத்ன

தண்ணுண்ட தாடனனாடும் த ீ ஆடுானந!
ிபேச்சிற்நம்தனம்!

__________________________________________________________________________________________
_________________
தாபபபபடக்

பகு ஏங் ிப் தன்ாட நபேங் ி ங்கும்

ாபப உபடப் புணல் ந்நநி ாழ் ல் ில்பன ன்னுள்
ஆபவுபடக்
தீபபபபடக்

ல் சிற்நம்தனத்ண அன் ஆடல்

ண்டால்

ண் பால் தின்பணப் னதய்த் நாண்டர்

ாண்தநன்னண?!

நதாபேிபட என்றுபடப் புண்ி பர்த்ி புனிபன்
உபேவுபடம் பனங்ப

ாபன் உனகுக்கு ல்னாம்

ிபேவுபட அந்ர் ாழ் ின்ந ில்பனச் சிற்நம்தனன்
ிபேடிபக்

ண்ட

ண் ந ாண்டு ற்றுணிக்

ாண்தநன்னண?!

நாடுத் னநாடு ணதபம் சாந்ணம் ந ாண்டு ப்நதாலணம்
அடுத்ண ங்கும் அநணாடு ாலுக்கும்

ாண்தரிான்

நதாடிக் ந ாண்டு அிந்ண நதான்ணா ி ில்பனச் சிற்நம்தனன்
உடுத் ண ில்

ண்ட

பச்ச நதாபேக்

ண் ந ாண்டு ற்நிக்

ாண்தண ன்னண?!

ாகும் ன்று ண்ி ச்சிா

அச்சம் எிந்னன், அி ில்பன அம்தனத்ாடு ின்ந
திச்சன் திநப்தினி னதர் ந்ி உந்ிின் னனபசத்
ச்சின் அகு

ண்டாற் தின்பணக்

ண்ந ாண்டு

ாண்தண ன்னண?!

நசய்ஞ்ஞின்ந ீனனர் ின்ந ில்பனச் சிற்நம்தனன்
பஞ்ஞின்ந எண் ண் பன ள்

ண்டு  ிழ்ந்ண ிற்

நய்ஞ்ஞின்று ரிபம் ிபக்ந ாத் ீன ிிடற்நான்
ப ஞ்ஞின்ந ஆடல்

ண்டாற்தின்பணக்

ண்ந ாண்டு

ாண்தண ன்னண?!

ஊணத்ப ீக் ி உன நி ன்பண ஆட்ந ாண்டன்
னன் எத் ணக்கு இணிான் ில்பனச் சிற்நம்தனன் ன் ன ான்!
ாணத்ர் உய் ன்ணஞ்பச உண்ட
ணத்ண ிறு
நரித்

ண்டாற்தின்பணக்

ண்டத்ினங்கும்

ண்ந ாண்டு

ாண்தண ன்னண?!

பால் ிரிபும் பன்றும் நசந்ீின் பழ்

ரித் இபநன் இபர் ன ாான் இப அடி ள்
ரித் ணத்ர் ாழ் ின்ந ில்பனச் சிற்நம்தனன்
சிரித் ப ம்

ண்ட

ண் ந ாண்டு ற்நிணிக்

ாண்தண ன்னண?!

சுற்றும் அர் சுதி ின் ிபேப்தாம் அல்னால்
தற்று என்நினனாம் ன்நபப்தப் தபபள் ஞ்பச உண்டான்
நசற்நங்

ங் பணத் ீிித்ான் ில்பன அம்தனன்

நற்நிில்

ண்

ண்ட

ண் ந ாண்டு ற்நிணிக்

ாண்தண ன்னண?!

சித்த்ண லந் நசலங் னத்ண அன்ண னசடி ள்
பத் ணத்ர் ாழ் ின்ந ில்பனச் சிற்நம்தனன்
பத்ணம் ிபம் ாிக் பம் ன்னுள் ிபங் ி

ணத் னர் ண்ட

ண் ந ாண்டு ற்நிணிக்

ாண்தண ன்னண?!

பேக்கு ிகுத்ணத் ன் னாள் னிபன்ணி டபப
பக்ப

பால் டுத்ார்ப்த பன ள் ன ான் சிரித்ண

அக் ன் ிபடி தத்ண ிில்பன அம்தனன்
நபேக் ி ிித் ில் ண்ட

ண்ந ாண்டு

ாண்தண ன்னண?!

ிபேச்சிற்நம்தனம்!!!

__________________________________________________________________________________________
_________________
பேட்ட

ண்டபண அண்டத் பனபணக்

ற்த த்பச்

நசபேட்ட பம்ில் ய் ல்னாபணச் நசந்ீ பங் த்
ிபேட்டம் ஆடிபத் ில்பனக்கு இபநபச் சிற்நம்தனத்ணப்
நதபேட்டம் ஆடிப ாணர் ன ான் ன்று ாழ்த்ணனண!
என்நி இபேந்ண ிபணின் ள்! உந்க்கு ஊணம் இல்பனக்
ன்நி

ானபணக்

ானால்

டிந்ான் அடிற் ாச்

நசன்று நாலின் ள்! ில்பனபள் சிற்நம்தனத்ண ட்டம்
ன்று ந்ாய் ன்னும் ம்நதபோன் ன் ிபேக்குநிப்னத!
ன்ணர்!
ீ

ிபம்

பேத்ன நசால்னிக்

ாண்தண ன்னண?

ன்ணர் ில் ில்பனபள் சிற்நம்தனத்ண ட்டம்

நதான்பனில் நள்பிக் குன்நண னதானப் நதானிந்ண இனங் ி
ன்ணன என்நிப் புக் ணன் னதாந் சுடு இல்பனன!
குணித் புபேபம் ந ாவ்பச் நசவ்ாில் குிண் சிரிப்பும்
தணித் சபடபம் தபம் னதால் னணிில் தால் நண் ீறும்
இணித்பபட டுத் நதாற்தாபம்

ாப் நதற்நால்

ணித் திநிபம் னண்டுன இந் ாினத்ன!?
ாய்த்ண ந்க்கு ஈனார் திநி ித்ிடுின்!
தார்த்ற்குப் தாசுதம் அபேள் நசய்ன் தத்பேள்ப ீர்

ன ாத்ன்று பப்பும் ீபபத்ான் ில்பன அம்தனத்ணக்
கூத்னுக்கு ஆட்தட்டிபேப்தன்னநா ந்ங் கூபபன!

பூத்ண நதாற்சபட நதான்னதான் ிபிப் புரி ங் ள்
ஆர்த்ண ந ாட்டி அரித்ண தல்குநட் பூ

ம்

னத்நண ன்நிபச ண்டு ள் தாடு சிற்நம்தனத்ணக்
கூத்ணிற் கூத்ண ல்னாபேபனா? ன்நன் ன ால்பபக்ன ?
படி ந ாண்ட த்பம் பக் ண்ின் னாக்கு பறுனிப்பும்
ணடிந ாண்ட ப பம் ணபந் நண் ீறும் சுரிகுனாள்

தடிந ாண்ட தா பம் தாய்புனித் னாலும் ன் தாி நஞ்சில்
குடி ந ாண்டா ில்பன அம்தனக் கூத்ன் குப
தபடக் னா

னன!

உன் ாத்நலத்ஞ்நசன் ாில் ந ாண்னடன்

இபடக் னம் அல்னனன்! ல திநப்பும் உணக் ாட் நசய் ின்னநன்
ணபடக் ினும் னதான ன்! நாலண ங் ித் ணீநிந்ண உன்
அபடக் னம்

ண்டாய் அி ில்பனச் சிற்நம்தனத்ண அனண!

நதான் எத் னணினல் நண் ீநிந்ண புரிசபட ள்
ின்நணாத்ண இனங் ப் தனினர்ந்ணலும் ிடங் னடச்
சின்ணத்ிணால் னி ில்பனபள் சிற்நம்தனத்ண ட்டம்
ன்ணத்ன் ஆடல்

ண்டு இன்புற்நால் இவ்ிபேினன!

சாடநடுத்ண க் ன்நன் னள்ிில் சந்ிபண
ட
ீ டுத்ண

ானபண ான் ான்ப னும்

னட டுத்ண ில்பனபள் சிற்நம்தனத்ண ட்டம்

ஆட டுத்ிட்ட தாம் அன்னநா ம்ப ஆட்ந ாண்டன!
ிபேச்சிற்நம்தனம்!!!
__________________________________________________________________________________________
_________________
அன்ணம் தானிக்கும் ில்பனச் சிற்நம்தனம்
நதான்ணம் தானிக்கும்ம் னலும் இப்பூிபச
ன்ணம் தானிக்குாறு

ண்டு இன்புந

இன்ணம் தானிக்குனா இப்திநின?
அபேம் தற்நப்தட ஆய்னர் ந ாண்டு ீர்
சுபேம்தற்நப்தடத் ணித் நாலினணா
பேம்தற்நச் சிபனக்

ாபணக்

ாய்ந்ன்

நதபேம்தற்நப்புனிபெர் ம்திாபணன!
அரிச்சுற்ந ிபணால் அடர்ப்புண்டு ீர்
ரிச்சுற்நக்

ிடந்ார் ன்நனர்

சிரிச்சுற்றுப் தனனதசப்தடாபணம்

ிபேச்சிற்நம்தனம் நசன்நபடந்ண உய்ினண!
அல்னன் ன் நசபம்? அபேிபண ன்நசபம்?

நால்பன ல்ிபணத் நாந்ந்ான் ன்நசபம்?
ில்பன ா ர்ச் சிற்நம்தனணார்க்கு

ல்பன இல்னனார் அடிப பூண்னடனுக்ன !
ஊணில் ஆி உிர்க்கும் நதாலநல்னாம்
ான் ினாி இபேப்தன் ன்ணாபணத்
னன் ினாி சிற்நம்தனணார்

ான் ினாி இபேக் வும் பப்தன!
சிட்டர் ாணர் நசன்று ங்ந ாலம்
சிட்டர் ாழ்ில்பனச் சிற்நம்தனத்ணபந
சிட்டன் னசடி ப

நாச் நசல்லும்

அச்சிட்டர் தானணு ான் நசறு ானனண!
எபேத்ணார் உன ங் ட்கு எபேசுடர்

ிபேத்ணார் ில்பன சிற்நம்தனணார்
ிபேத்ணார் இபபார் ிடம் உண்ட ம்
அபேத்ணார் அடிாப அநின!
ிண் ிபநந்னார் நவ்ல் இன்னுபே
ண் ிபநந் இபேர்க் நி எண்ாக்
ண் ிபநந்

டி நதாில் அம்தனத்ணள்

ிபநந்ண ின்நாடும் எபேனண!
ில்பன ட்டப் தடாங் ி அவுர்ம்

ல்பன ட்டம் ில் பன்றுடன் ாய்த்ன்
ில்பன ட்டந் ிபச ப நாலார் ிபண
எல்பன ட்டங்

டந்நாடுல் உண்பன!

ாடி ான் ான்ப ன் ன்நிர்
னடிபம் ிரிந்ணம்
ாடாபிப

ால்னனா?

சூழ் ில்பன அம்தனத்ாடி

தாம் ன் நஞ்சுள் இபேக் ன!

ணாய்நாி ங்ப னார் தங் ிணன்
சணன் சிற்நம்தனன் ிபேபன

அி ஆர்த்நடுத்ான் படிதத்ிந
ிிந ாள் னசடி நசன்நபடந்ண உய்ினண!
ிபேச்சிற்நம்தனம்!!!

__________________________________________________________________________________________
_________________
தபணக்ப

பம் னம் உரித்ன்

ிபணப்தர் ணம் ன ாினாக் ந ாண்டன்
அபணத்ணம் னடாம் அம்தனக் கூத்பணத்
ிபணத்பணப் நதாலணம் நந்ணய்னணா!
ீர்த்பணச் சிபணச் சினனா பண
பர்த்ிப பனா எபேபணப்
தார்த்னுக்கு அபேள் நசய் சிற்நம்தனக்

கூத்பணக் ந ாடினன் நந்ணய்னணா!
ட்டும் தாம்பும்

தானங்ப

ான்நி

இட்டாய் இடு ாட்நடரி ஆடுான்
சிட்டர் ாழ்ில்பன அம்தனக் கூத்பண
ள் பணப் நதாலணம் நந்ணனணா?!
ாி தால்

நந்ாட்டி ிதட

ீணுனந னாம் ஆபக் ந ாடுத் ன்
ஆிபச் நசம்நதான் அம்தனத்ணள் ின்ந
ாணு பத்ினன் நந்ண உய்னணா?
தித்பணப் நதபேங்

ாடு அவும்

ாவுபட

பத்பண பபப நண்ி சூடிபச்

சித்பணச் நசம்நதான் அம்தனத்ணள் ின்ந
அத்பண அடினன் நந்ண உய்னணா?
ீிப ிபநப பந ான்குடன்

ஏிப எபேர்க்கும் அநி எண்ாச்
னசாிபச் சுடர் நசம்நதான் அம்தனத்ண

ஆிப அடினன் நந்ண உய்னனணா?
பந ாள்

ண்டன் ண் னாபன் பக் ண்ிணன்

பதந ாள் தாம்தப ஆர்த் தணார்

நசய் ாணப சிற்நம்தனத்ண ங் ள்

பண அடினன் நந்ண உய்னணா?
பலணம் ானுன த்ணப னர் ள்
நாலணம் னதாற்நிபம் ண நசம்நதான்ணிணால்
லி னய்ந் சிற்நம்தனக் கூத்பண
இலபனன் நந்ண ங்ஙணம் உய்னணா?
ாபேனா னர்க் ந ான்பநந் ாபண
ாபேனாபபன ங்ப

ாபபணத்

னபேனாி ில்பனபள் கூத்பண
ஆர் ினா அபப நந்ண உய்னணா?
ஏங்கு ால்ப ந்லுற்நான் சிம்
ங்
ீ
ி ிம்பந ஊன்நி ாபிணான்
னங்கு ீர்ல்சூழ் ில்பனக் கூத்பணப்
தாங் ினாத் நாண்டனணன் நந்ண உய்னணா?
ிபேச்சிற்நம்தனம்!!!
__________________________________________________________________________________________
_______________
அரிாபண அந்ர்ம் சிந்பாபண
அபேபநின் அ த்ாபண அணுப ார்க்கும்
நரிா த்ணபணத் னபணப் தாபனத்

ி ழ் எபிபத் னர் ள் ‘க்ன ாபண ற்பநக்
ரிாபண ான்ப பணக்

ணபனக்

பண டபனக் குனபபக்

ாற்பநக்

னந்ண ின்ந

நதரிாபணப் நதபேம்தற்நப் புனிபொபணப்
னதசா ாள் ல்னாம் திநா ானப!
ற்நாபணக்

ங்ப ார் சபடான் ன்பணக்

ாிரிசூழ் னஞ்சுிபம்

பேிணாபண

அற்நார்க்கும் அனந்ார்க்கும் அபேள் நசய்ாபண
ஆபைபேம் புகுாபண அநிந்னாம் அன்னந!
ற்நாபேம் ன்நணாப்தார் இல்னாாபண

ாணர் ள் ப்நதாலணம் ங் ி த்ப்
நதற்நாபணப் நதபேம்தற்நப் புனிபொபணப்
னதசா ாள் ல்னாம் திநா ானப!
போணின் உரி அனப உபடா க்
ீ ிக்
பண ல் ள்

னந்நானிப்த அணல் ப

போணத் ிள் னாள் ள் ட்டித்ண ஆட

ந்ி

பர்ிம் சபடக்கு அிந்ண ானணர் னாக் ி
அபோண ாண்ப த்ாபர்ந்ண
அர் ம் படி ங்

ா

ஆடு ின்ந

நதபோபணப் நதபேம்தற்நப் புனிபொபணப்
னதசா ாள் ல்னாம் திநா ானப!
அபேந்ர் ள் நாலண த்ணம் அப்தன் ன்பண
அர் ள் ம் நதபோபண அபண பா
பேந்ண அர்க்கு அபேள் புரிந் பந்ன் ன்பண
நி டலும் குனபபம் ண்ணும் ிண்ணும்
ிபேந்நாபி ாப பம் ிபச ள் ட்டும்
ிரிசுடர் ள் ஏரிண்டும் திநவுா
நதபேந்ப பப் நதபேம்தற்நப் புனிபொபணப்
னதசா ாள் ல்னாம் திநா ானப!
அபேந்ணபப அடிார்ம் அல்னல் ீர்க்கும்
அபேபேந்ப அ ல் ஞானத்ண அ த்ணள் னான்நி
பேந்ணபபம் சுற்நபம் தற்றும் ிட்டு

ான் புனன் ள் அ த்டக் ி டானாடும்

நதாபேந்பனல் பேம் தபணப் னதா ாற்நிப்
நதாணீக் ித் பணிபண ல்னனார்க்கு ன்றும்
நதபேந்ணபபப் நதபேம்தற்நப் புனிபொபணப்
னதசா ாள் ல்னாம் திநா ானப!

பேம்தபேம் நாிடாள் தங் ன் ன்பணக்
ணிக் குன்நபண

ாட்சி ாபண

அபேம்தபேம் பூங்ந ான்பநத் ாான் ன்பண
அபேபநனாடு ஆநங் ம் ஆிணாபணச்
சுபேம்தபேம்

டிநதாில் ள் சூழ்நன் ஆபைர்ச்

சுடர்க்ந ாலந்பத் ணபக் ில்னா ிபக்ப

ிக்

நதபேம்நதாபேபபப் நதபேம்தற்நப் புனிபொபணப்
னதசா ாள் ல்னாம் திநா ானப!
பேம்தபண ல ம்தின் ஏபசாபண
ப சிபனா ாணர் ள் பன்ந ாபி
அபேம்தஞ் நசவுர் பும் ரிக் க் ன ாத்
அம்ாபண அபன

டல் ஞ்சின்நான் ன்பணச்

சுபேம்தபேம் குல் டார்

படக் ண் னாக் ில்

ணபங் ா சிந்பாய்த் ணநந்னார் உள்பப்
நதபேம்தபணப் நதபேம்தற்நப் புனிபொபணப்
னதசா ாள் ல்னாம் திநா ானப!
ாாபண ஈபேரிபப் னதார்பாபணக்
ாபே பூங் ச்சி  ம்தன் ன்பண
ானனும் அடிர் ட்கு அிான் ன்பண
அர் லக்கு அநிரி அபினாபணப்
தானாபேம் ிண்னாபேம் தி ட்டம்
தில் ின்ந தஞ்சுடபப் தபண ண்ில்
னதாபணப் நதபேம்தற்நப் புனிபொபணப்
னதசா ாள் ல்னாம் திநா ானப!
பற்நா தால்ிம் சூடிணாபண
பவுனகும் ாணா பல்ன் ன்பணச்
நசற்நார் ள் பும் பன்றும் நசற்நான் ன்பணத்

ி ழ் எபிப  த்பத் னபணப் தாபன

குற்நானத்ண அர்ந்ண உபநபம் கு ன் ன்பணக்
கூத்ாட ல்னாபணக் ன ாபண ஞாணம்
நதற்நாபணப் நதபேம்தற்நப் புனிபொபணப்
னதசா ாள் ல்னாம் திநா ானப!

ாநாபி ிபேனணிச் நசங் ண் ாலும்
டி னத் ிபேந்னும்

ாா ண்ம்

சீநாபி ல் திம்தாய் ின்ந நால்பனத்
ி ழ் எபிபச் சிந்பபண க் ம் ீர்க்கும்
நாபிப இபேினனும் ிசும்பும் ிண்ணும்
லனகும்

டந்ண்டத் ப்தால் ின்ந

னதநாபிபப் நதபேம்தற்நப் புனிபொபணப்
னதசா ாள் ல்னாம் திநா ானப!
ிபேச்சிற்நதம்!!!
__________________________________________________________________________________________
_________________
ங்குன் ிலம் ாட ி
ீ
ினாப்திலுள்பார் பே ல் உற்நார்
ந ாங் ில் ந ாடுபடிாற் குற்நானத்ார்
குடபக் ின் உள்பார் னதாய்க் ந ாள்பம் பூணர்
ங்கும் இடம் அநிார் சான ாபார்
பேபுத்ண உள்பார் க் லார்
நதாங்கு நண்நிந்ண
ீ
பூம் சூப்
புனிபெர்ச் சிற்நம்தனன புக் ார் ான!
ா ம் அபக்கு அபசத் ம்தர் இந்ாள்
ணிப்தள்பி உள்பார் னதாய் ல்லூர் ங் ிப்
தா ப் நதாலண ல்னாம் தாசூர் ங் ிப்
தரிி ித்ார் தன்ணிபே ாள்
னபம் னள்ிப் புப பம் ஏா
ிரிீர் ிபன லாள் ங் ிப்

னதா பம் நதாய்ாப் நதாபேலம் ஆணார்
புனிபெர்ச் சிற்நம்தனன புக் ார் ான!

ணநங் ாட்டி ல்னாம் ிரித்ார் னதாலும்
ணிபம் தாம்பும் உபடார் னதாலும்
நங் ாட்டி பம்ிலும் ய்ார் னதாலும்
ந்ிபம் ந்ிபம் ான னதாலும்

அநங் ாட்டி அந்ர்க்கு அன்று ஆன ீல்
அநம் அபேபிச் நசய் அணார் இந்ாள்
புநங் ாட்டு ரி ஆடிப் பூம் சூப்

புனிபெர்ச் சிற்நம்தனன புக் ார் ான!
ானறு ணபபனாள் தா ா
லாள் ப

ந்ி ாணத்ண ஆடிச்

சீனறு ண்ல் சூழ் ஏ னனித்

ிபோஞ்சித்ார் ிபேள்பாற்நார்
ானறு

ண்டத்ார்

ாற்

ாய்ந்

ண் ிபங்கு நற்நிார்

டல் ஞ்சுண்டார்

னதானறு ானநிப் பூம் சூப்
புனிபெர்ச் சிற்நம்தனன புக் ார் ான!
ாார்

ழ் ந ான்பநக்

தானம் ப

ந்ிக்

ண்ி சூடிக்

ங் ள் தாட

ஊார் இடும் திச்பச ந ாண்டு உலும்
உத்ாய் ின்ந எபேணார் ாம்
சீார்

ல் ங்கும் னனர்

ிபோபைர்த் ிபேபனட்டாணம் னார்
னதாார் ிபட நிப் பூம் சூப்
புனிபெர்ச் சிற்நம்தனன புக் ார் ான!
ாார் குபிணர்

ட்டங் கூத்ர்

ினா ாபனார்

ானாத்ார்

பார் பாப இல்னார் னதாலும்
பலும் இறுிபம் ான னதாலும்
ாா ார்  ி அன்று
ன்னள் ன்னுடனம்

ாய்ந்ார் இந்ாள்

னதாார் சபடாப் பூம் சூப்
புனிபெர்ச் சிற்நம்தனன புக் ார் ான!

இநந்ார்க்கும் ன்றும் இநாார்க்கும்
இபர்க்கும்  ாய் ின்று நசன்று
திநந்ார்க்கும் ன்றும் திநாார்க்கும்

நதரிான் ன் நதபேபன னதச ின்று

நந்ார் ணத்ண என்றும் போர் னதாலும்
பநக் ாட்டு உபநபம் ிாட் நசல்ர்
புநந்ார் சபடாப் பூம் சூப்

புனிபெர்ச் சிற்நம்தனன புக் ார் ான!
குனா நண்பன ாபன ன்பு பூண்டு
குபிர் ந ான்பநத் ார் அிந்ண ந ால்னனர் நிக்
னாநங் பிற்றுரிபப் னதார்ப படிக்

ப னாடு அணல் ந்ிக்

ாடு உபநார்

ினா நண்ி உரிஞ்ச ீண்ட ாடம்

ிபந ல் சூழ் நய்த்ாணம் ன நசல்ர்
புனால் நண்பன ந்ிப் பூம் சூப்
புனிபெர்ச் சிற்நம்தனன புக் ார் ான!
சந்ித் ன ாத்ர் நண்ணூன் ார்தர்
சங் பணக்

ண்டீனா

ண்னடாம் இந்ாள்

தந்ித் நள்ிபடாய்ப் தா நிப்
தடுபனில் ன்ந ானனா ந்ிக் ந ாண்டு

ந்ிங்கு ன் நள்பபபம் ாபம் ல்னாம்
ி ஆபைர் ின்று அந்ி ந ாள்பக் ந ாள்பப்
நதான்நீ ிிபக்குப் பூம் தற்நப்
புனிபெர்ச் சிற்நம்தனன புக் ார் ான!
தாங் ள் ல்னார் தி த்ப்
தத்ிபால் தி நசய்பம் நாண்டர் ங் ள்
ங் ள் ீ இபேந்ார் னதாலும்
லதிநப்பும் ஆலபட ஈசணார் ாம்
னங் ள் ஏி ஏர் ப
ீ
ந்ி

ிபட என்று ாம் நி ன ீ ர்
பூங் ள் சூப் புனித்னால் க்
ீ ிப்
புனிபெர்ச் சிற்நம்தனன புக் ார் ான!

தட்டு உடுத்ணத் னால் னதார்த்ணப் தால்பு என்று ஆர்த்ணப்
த ணார் தாரிடங் ள் சூ ட்டம்
சிட்டாய்த் ீ ந்ிச் நசல்ார் ம்பத்
ில்பனச் சிற்நம்தனத்ன

ண்னடாம் இந்ாள்

ிட்டினங்கு சூனன நண்ணூல் உண்னட
ஏணணம் னன ப
ீ
உண்னட
ட்டங்

ங்ப ன நசன்று

ா ீர்!

பந னசர் ிடற்று ங் தானிார்க்ன !
ிபேச்சிற்நம்தனம்!!!
__________________________________________________________________________________________
_________________

சுந்தர் அருரிலவ:
டித்ாடும் அடிபக் ண் அன்நின ணனண ீ! ாலம்ாலம்
டுத்ாட்டித் பேணார் ர் நசக் ினிடும் டுத்ாட் ந ாள்ான்
டுத்ாடும்

னத்ில் பே பம் ரி லும்

ரி தாம்பும்

திடித்ாடி புனிபெர்ச் சிற்நம்தனத்ண ம் நதபோபணப் நதற்நான்னந!
னதாண

ாத்ில் நசன்நாற்னதானன்நின திரிாண உள் ிச்

சீார்ந் அன்தாய்ச் நசன்றுபன்ணடி லம்
ீ
ிபேிணாப
ஏாண பேணார் ர் நசக் ினிடும் னதாண டுத்ண ஆட்ந ாள்ான்
னதாபர் புனிபெர்ச் சிற்நம்தனத்ண ம் நதபோபணப் நதற்நான்னந!
ரிார் ம்

ள்பத்ால் தக் ாண தரிசு எிந்ண ாலம் உள் ிப்

திரிா அன்தாய்ச் நசன்றுபன் அடி லம்
ீ
சிந்பாபத்
ரிாண பேணார் ர்நசக் ில் இடும் னதாண டுத்ண ஆட்ந ாள்ான்
நதரினார் ள் புனிபெர்ச் சிற்நம்தனத்ண ம் நதபோபணப் நதற்நான்னந!
பேபார் பேணார் ர் ம்பக்

ட்டி

ட்டு அறுப்திப்தாபண

அபேபாம் ன்னுன ம் போபண ண்ணுன ம்

ால் பூண்ட

போபணத் பேணார் ர் நசக் ில் இடும்னதாண டுத்ாட் ந ாள்ான்
நதபோணார் புனிபெர்ச் சிற்நம்தனத்ண ம் நதபோபணப் நதற்நான்னந!
போணின் உரிாபடச் நசஞ்சபட னல் நண்ிக்

ண்ிாபண

உபேன்ண கூற்நத்ப உபேண்னடாட உபத்ண உ ந்ண உனா இன்தம்

போபணத் பேணார் ர் சிக் ில் இடும் னதாண டுத்ாட் ந ாள்ான்
நதபோணார் புனிபெர்ச் சிற்நம்தனத்ண ம் நதபோபணப் நதற்நான்னந!
உய்த்ாடித் ிரிான உள்பன எி
த்ாலும் குபநில்பன ன்தர்

ண்டாய் ஊன்

னாட்டம்

ாண் நஞ்சன! ம்ப ாலம்

பதத்ாடும் அிணன் தடர்சபடன் தஞ்னசாி தாம் ீர்க்கும்

தித்ாடி புனிபெர்ச் சிற்நம்தனத்ண ம் நதபோபணப் நதற்நான்னந!
பட்டா பச்சந்ி பாிர்க்கு பர்த்ி ன்ணப்

தட்டாபணப் தத்ாய்ப் தாிப்தார் தாபம் ிபணபம் னதா
ிட்டாபண பன டுத் இாபணத் பனதத்ணம் நரிக்

ானால்

நாட்டாபணப் புனிபெர்ச் சிற்நம்தனத்ண ம் நதபோபணப் நதற்நான்னந!
ல்ானும் குபபாறு அன்நின

பேணா

ற்நாலும் குபநில்பன ன்தர் ன்தர்

 ிற்நார்க்கு

ாண் உள்பன ம்ப ாலம்

நசற்நாடித் பேணார் ர் நசக் ில் இடும் னதாண டுத்ாட் ந ாள்ான்
நதற்னநநிப் புனிபெர்ச் சிற்நம்தனத்ண ம் நதபோபணப் நதற்நான்னந!
ாடுபட ான்தால் ன்நநன்றுஞ் நசய்ணன! ம்ப ாலம்
ாடுபட பேணார் ர் நசக் ில் இடும் னதாண டுத்ாட் ந ாள்ான்
னாடுபட சர் லம் பபடபபட சாக் ிர் லம் படம் பத்
தீடுபட புனிபெர்ச் சிற்நம்தனத்ண ம் நதபோபணப் நதற்நான்னந!
தாபைபேம் அல்கு உப ங்ப

அள் தங் ன் பதங் ண் ற்நன்

ஊபைன் பேணார் ர் நசக் ில் இடும் னதாண டுத்ாட் ந ாள்ான்
ஆபைன் ம்திான் ஆபைன் ீ ந ாங் ில் அி ாஞ்சிாய்ப்
னதபைர் நதபோபணப் புனிபெர்ச் சிற்நம்தனத்ண ம் நதபோபணப் நதற்நான்னந!
ிபேச்சிற்நம்தனம்!!!
__________________________________________________________________________________________
_______________

