
அ�டமா� அவனியாக� அற�ெயாணா� ெபா�ள (�) ஆக��
ெதா�ட�க� ���மாக�� �க� அ� ெத�வமாக�
எ�த�ைச ேபா�ற ந��ற எ�அ�� ஈச� ஆன

த��த�ற� சரவண�தா� த�ன�� எ� ச�ரைச� கா�க…(1)
 

ஆத�யா� கய�ைல� ெச�வ�அணிெந�ற� த�ைன� கா�க
தாதவ�� கட�ப� தாரா� தானி� �தைல� கா�க

ேசாத�யா� தணிைக ஈச� �ரி�இலா வ�ழிைய� கா�க
நாதனா� கா��த� ேகய� நாச�ைய நய�� கா�க…(2)

 
இ�ெசவ�கைள�� ெச�ேவ� இய��ட� கா�க, வாைய
��கேவ� கா�க, நா�ப� ����ந� �மர� கா�க

�ரிசஅ� க��ைப யாைன� ��டனா� �ைணவ� கா�க
த���ட� ப�டரி த�ைன� ச�வ��ர மணிய� கா�க…(3)

 
ஈசனா� வா�ேலய� என� க�தர�ைத� கா�க
ேத�� ேதா� வ�லா�� த��மக� ம�க� கா�க
ஆச�லா மா�ைப ஈரா� ஆ�த� கா�க, எ�த�

ஏச�லா �ழ�ைக த�ைன எழி� �ற��ச��ேகா� கா�க…(4)

� ச��க கவச�
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உ�த�யா� ��ைக த�ைன உைமய�ள மதைல கா�க
த�க� ஏற�டேவ எ�ைக� தல�ைத மா��க� கா�க

�ற�ைகைய அய�ேலா� கா�க, ெபாற��கர வ�ர�க� ப���
ப�ற�� மா�ம�க�கா�க, ப����ைக� ேச� கா�க…(5)

 
ஊ�ந�ைற வய��ைற ம�ைஞ ஊ��த�ேயா� கா�க, வ���
ேதா�ந�மி� �ேரச� உ�த�� �ழிய�ைன� கா�க, ��ய

நாணிைன அ�க� ெகளரிந�தன� கா�க, �ஜ
ஆணிைய க�த�கா�க, அ��க� �த�ைத� கா�க…(6)

 
எ�ச�டா� இ��ைப ேவ��� இைறவனா� கா�க கா�க
அ�சகன� ஓ� இர��� அர�மக� கா�க கா�க

வ��ச�� ெபா�� கா�ேகய� வ�ளர�� ெதாைடைய� கா�க
ெச�சரண ேநச ஆசா� த�மி� �� ெதாைடைய� கா�க…(7)

 
ஏரக� ேதவ�எ�தா� இ� �ழ�கா�� கா�க

��ைட� கைண�கா� த�ைன� �ரைலவா��ேத கா�க
ேந�ைட� பர� இர��� ந�க� பர�க�ரிய� கா�க

�ரிய �த��கா� த�ைன� த���ேசாைல மைலய� கா�க…(8)
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ஐ�� மைலய�பாத�� அம� ப�� வ�ர�� கா�க
ைப�� பழந� நாத பர�, அக� காைல� கா�க

ெம��ட� ����, ஆத� வ�மல ச��கவ� கா�க
ெத�வ நாயக வ�சாக� த�ன�� எ� ெந�ைச� கா�க…(9)

 
ஒ�ெயழ உர�த ச�த� ெதா�வ� �த �ேரத�

ப�ெகா� இரா�கத�ேப� பலகண�� எைவ ஆனா��
க��ெகாள எைனேவ� கா�க, ெக�பர� ெச��� ��ய�
வ��ள ம��ர த��ர� வ��த�டா� அய��ேவ� கா�க…(10)

 
ஓ�க�ய ��றேம ெகா�� உவணிவ�� ேவ� �ல�க�

தா�க�ய த�ட� எஃக� த� பர� ஈ�� யாத�
பா��ைட ஆ�த�க� பைகவ� எ� ேமேல ஓ�ச��,

��� ெச�யாம� எ�ைன� த���ைகேவ� கா�க கா�க…(11)
 

ஒளவ�ய�ள� ஊ� உ�ேபா� அசட� ேப� அர�க� ��ல�
ெத�வ�க� எவ� ஆனா�� த�ட�ட� எைனம� க�ட�
த�வ�ேய வ�வா ராய��, சராசர� எலா� �ர���
க��ைட� �ர ச�ட� ைகஅய�� கா�க கா�க…(12)
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க�வ�ட� பா�த� ச��க� கர� நா� ��மா யாைன
ெகா�ய ேகாணா� �ர�� ேகால மா��சால� ச��
நைட�ைட எதனா ேல�� நா� இட�� ப�� டாம�

ச�த�ய�� வ�ேவ� கா�க சானவ��ைள ேவ� கா�க…(13)
 

ஙகரேம ேபா� த�இ ஞானேவ� கா�க, வ���
ச�கரிேத� ந��� கா� ெச�ய� ஏ� ஆல� ப��
நக�ைட ஓ�த� �ரா� நளிவ�� ��ய�� ��ச�

உகமிைச இைவயா�, எ� �ஓ� ஊ�இலா� ஐேவ� கா�க…(14)
 

சல�த�� உ�வ��� ஐ�, த��ைட� த���ைக, ம���
ந�ல�த��� சல�த��� தா� ெந���ய� தர�ேக உ�ள
�ல�த�னா�, நா� வ��த� ெகா��டா� அ�வ�ேவைள
பல��ட� இ��� கா�க, பாவக� ��ேவ� கா�க…(15)

 
ஞம�ய� பரிய�ைகேவ�, நவ�க�ரக�ேகா� கா�க
�மவ�ழி ேநா�க�, த�த �ைல, ஆ�க�ராண ேராக�,
த�மி�கழ� வாத�, ேசாைக, ச�ரம� க�ண ேராக�

எைம அ�காமேல ப�னி��ய� சயேவ� கா�க…(16)

https://astrolekha.com/


டம�க�� அ�ேபா� ைந��� தைலய��, க�ட மாைல
��� வ����த�, ��ம�, �ட�வ�, ஈைழ காச�,

ந�மிெராணா(�) இ����ெவ�ைட, ��ப�ரேமக� எ�லா�
எைம அைடயாமேல ��� எற��தவ� ைகேவ� கா�க…(17)

 
இண�க� இ�லாத ப��த எரி�, மா�ர�க�, ைககா�

�ண�கேவ �ைற��� ��ட�, �லெவ��ைள, �ம�த�
சண�த�ேல ெகா��� ச�னி சால� எ�� அைற�� இ�த
ப�ணி��ல� எைன ஆளாம� ெப��ச�த� வ�ேவ� கா�க…(18)

 
தவனமா ேராக�, வாத�, சய��த�ய�, அேராசக�, ெம�
�வறேவ ெச��� �ல���, இைள��, உட�� வ��க�,
அவத�ெச� ேபத� ��ேநா�, அ�டவாத�க�, �ைல

எைவ�� எ�னிட�� எ�தாம� எ�ப�ரா� த�ணிேவ� கா�க…(19)
 

நைம��� க�ர�த�, ��க� ந�க�� பா��, ேசாப�
அம��த�� க�ைம ெவ�ைம ஆ�ப� ெதா�ேநா� க�க�
இைம���� உ� வ��ேபா� எ��ைட�பக�த ராத�

இைம�ெபா�ேத�� எ�ைன எ�தாம� அ��ேவ� கா�க…(20)
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ப�ல� க��� �ைச படபெட�ேற ���க�
க���� வ�ய ெந�ச� கா��ேய உ��� ேநா�க�
எ���� கரிய ேமனி எமபட�, வரி�� எ�ைன
ஒ�ைலய�� தார காரி ஓ� ஐ� �� ேவ� கா�க…(21)

 
ம�ணி�� மர�த���� மைலய��� ெந��ப�� ���
த�ணிைற ஜல�த�� ���சாரி ெச� ஊ�த� ���

வ��ணி�� ப�ல�த�� உ��� ேவ� எ�த இட��� எ�ைன
ந�ணிவ�� அ�� ஆ�ச�� நாத� ேவ� கா�க கா�க…(22)

 
யகரேமேபா� �� ஏ��� ந���ய� ேவ��� கா�க
அகரேம �தலா� ஈரா� அ�பக� ேவ�ப�� கா�க

சகரேமா� ஆ�� ஆேனா� த�ைகேவ� ந�வ�� கா�க
ச�கரமி� ேதவ ேமா� த�க� ஐேவ� ��ேம� கா�க…(23)

 
ர�ச�த ெமாழி ேதவாைன நாயக� வ�ளி ப�க�
ெச�சய ேவ� க�ழ�க�� த�ற�ட� கா�க, அ�க�

வ��ச�� த�ைசய�� ஞான �ர� ேவ� கா�க, ெத�க��
எ�ச�டா� கத��கா ம�ேதா� இக�ைட� கரேவ� கா�க…(24)
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லகரேம ேபா� காளி�க�ந��ட� ெநளிய ந���
தகர ம��தனேம ெச�த ச�கரி ம�க� ைகேவ�,

ந�க�எைன ந��த� த��க�� ந�ைலெபற� கா�க, ேம�க��
இக� அய��கா�க, வா�வ�னி� �க� கத��ேவ� கா�க…(25)

 
வடத�ைச த�னி� ஈச�மக�அ�� த��ேவ� கா�க
வ�ைட�ைட ஈச� த��க�� ேவத ேபாதக� ேவ� கா�க

நட�ைகய�� இ����ஞா��� நவ��ைகய�� ந�மி�ைகய��, ���
க�ட�ைகய�� ���ஞா��� க�ரி�ைள��ள ேவ�கா�க…(26)

 
இழ��ேபாகாத வா�ைவ ஈ�� ��ைதயனா� ைகேவ�,

வழ��� ந� ஊ� உ�ேபா�� மா�வ�ைளயா��� ேபா��
பழ��ர� ேபா��� பாத� பணி�� ெந�� அட��� ேபா��
ெச���ண�ேதாேட கா�க, த�ட�ட� மய��� கா�க…(27)

 
இளைமய�� வா�ப�த�� ஏற�� வேயாத�க�த��

வள� அ��க� ச�வ�தா� வ�ெதைன� கா�க கா�க
ஒளிஎ� காைல, ��எ� ஓ� ச�வ சாமி கா�க

ெதளிந� ப��பக� கா�, ச�வ�� நாத� கா�க…(28)
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லகரேம ேபா� காளி�க�ந��ட� ெநளிய ந���
தகர ம��தனேம ெச�த ச�கரி ம�க� ைகேவ�,

ந�க�எைன ந��த� த��க�� ந�ைலெபற� கா�க, ேம�க��
இக� அய��கா�க, வா�வ�னி� �க� கத��ேவ� கா�க…(25)

 
வடத�ைச த�னி� ஈச�மக�அ�� த��ேவ� கா�க
வ�ைட�ைட ஈச� த��க�� ேவத ேபாதக� ேவ� கா�க

நட�ைகய�� இ����ஞா��� நவ��ைகய�� ந�மி�ைகய��, ���
க�ட�ைகய�� ���ஞா��� க�ரி�ைள��ள ேவ�கா�க…(26)

 
இழ��ேபாகாத வா�ைவ ஈ�� ��ைதயனா� ைகேவ�,

வழ��� ந� ஊ� உ�ேபா�� மா�வ�ைளயா��� ேபா��
பழ��ர� ேபா��� பாத� பணி�� ெந�� அட��� ேபா��
ெச���ண�ேதாேட கா�க, த�ட�ட� மய��� கா�க…(27)

 
இளைமய�� வா�ப�த�� ஏற�� வேயாத�க�த��

வள� அ��க� ச�வ�தா� வ�ெதைன� கா�க கா�க
ஒளிஎ� காைல, ��எ� ஓ� ச�வ சாமி கா�க

ெதளிந� ப��பக� கா�, ச�வ�� நாத� கா�க…(28)
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இற�ைட�ேகாழி� ேதாைக�� இைற�� இராவ�� கா�க
த�ற�ைட� ���பைக�ேத, த�க�ப�� இராவ�� கா�க
நற�ேச� தா� ச�ல�ப� ந�ந�ச� த�னி� கா�க

மைறெதா� �ழக� எ�ேகா� மாறா� கா�க கா�க…(29)
 

இன�என� ெதா�டேரா�� இண�க��� ெச�� கா�க
தனிைமய�� ��ட� த�னி� சரவண பவனா� கா�க
நனி அ��த� ெசா�ன நாத�ேகா� கா�க இ�ைத�

கனிேவா� ெசா�ன தாச� கட��தா� கா�கவ�ேத…(30)
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