


tamilnenjam.com



 
 





 



  2

 


   




    

 

    

  

     

  

     

  

     

   

     

  

      

  

    

  

       

  

     

  

  




    3


 

  

  





  4



    5

விநாயகர் துதி

முக்கண்ணன் மூத்தவனே மூச்சில் நிறைந்தவனே

அக்கறையின் ஆலதது அடினயோனே - எக்க்ணமும்

்சி்க்கல் ்தறேபனபோக்கச ்ீலம் க்கோடுத்திடுவோய்

வகைதுண்ட னேயுன் வைம்.

க்கௌைிககு றைந்தோ ்கயமு்கனே உத்தண்டோ

எவ்வுலகும் முன்வ்ணங்கும் ஏ்க்தந்தோ - கைௌத்தி்கைோய்

என்னுளனளே பூத்த இறைவோ உறேவ்ணங்்க

எண்ணதற்த நோளும் இடு.

அங்கு் ்தோைினய ஆ்கீ்ோ விக்கினே்ோ

்கங்குல் அ்கற்றும் ்கைிமு்கனே -  அங்்ககைல்லோம்

உன்றேைட்டும் னபோற்ைசி உ்டல்்கறைநன்த நோன்இறளேக்க

என்ைீதுன் போரறவ இடு.
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சரஸவதி துதி

கவண்டோ ைறையோனளே னவ்தோ பனுவலோட்டி

அண்டதது ஞோே அருளுருனவ  - க்ணடுைலர

உங்்கருற்ண ன்ை உயரைறலயி்ல் நோன்பைசிபனபன்

்ங்்கத ்தைிழ்மூன்றும் ்தோ.

்்கல ்கலோவல்லி ்ங்்கீ்தோ விதயோ

அ்கலவி்டர உந்தன் அடிறய - அ்கம்நிறேநது

எல்லோம் ைைநன்த இறைஞ்சு்கினைன்; என்ைனுககுன்

உளளேத(து) இ்டதற்த ஒதுககு.

போை்கனளே ்ோஸதைோ படிபபருளும் ்கோயதைி

நோை்கனளே விதயோ நலஞ்ன்ரககும் - போை்கனளே

நூலைசியும் முன்ேம் நுவலும்என் நோைம்உன்

்கோலடினய என்னபன் ்கேிநது
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தமிழ் வணககம்

க்ோல்லும் கபோருளும் சுறவன்ரந்த ்கற்்கண்டோய்த

துளளேிகயழும் போக்ககளேல்லோம் துய்ைதுவோய் - அளளேியளளேிப

கபோங்்கத க்தளேிககும் புவேத்தில் க்ந்தைினே

எங்ன்கயும் ்கோ்ணோ இேிபபு.

கைோேினவறும் உணன்டோ; கைோேிவோரும் உணன்டோ;

கைோேிகயல்லோம் னபோற்றும் கைோேியோய்;  -  கைோேியும்

கைோேிகக்கல்லோம் ஆ்தி கைோேித்தைினே என்கைம்

கைோேியும் கைோேியும் கைோேி.
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அவவயடககம்

்கோே்கதன்த வோழுங் ்களேிற்ைோறே ்தோ்கதற்தக

்கோேல்நீர ்தீரக்கின்ை ்கோட்்சிகயோககும்  -  ஞோேகைோேிச

்ீைோளும் போவலைின் க்ல்லத ்தைிழ்கநஞ்ற்ப

போைோட்டி நோன்போடும் போங்கு.

்கோரந்டததும் வோன்ைறேயோய்க ்கன்ேித ்தைிழ்கைோேியோல்

்ீரந்டத்தி ஆணன்ட ்சிைபபிததுப - னபோரந்டததும்

கைய்பபற்டயின் முன்னே ைிற்கயில்லோ என்போட்ன்டோ

ற்க்கோல்்கள இல்லோ ்கவி.
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புகழாரம்

ன்த்டோத ்தைிழ்சசுறவறயத ன்தடி அ்ணிைலைோய்

ஏ்டோ யிைங்ன்கோரத்த இன்ைோறல - வோ்டோைல்

அன்று ை்ணபபற்தபனபோல் ஐம்ப்த்க றவ்கணடும்

இன்றுவறை வோழும் இ்தழ்.

எண்ண விற்தறய எழுபபிச க்டியோக்கி

வண்ணைல ைோ்க வளேரதக்தடுதது - முன்ேிழுககும்

்கோந்தத ்தைிறேக ்கைனைந்திக ்கோபபோற்றும்

பூநக்தோட்டி இஃ்தோம் புைி.

நோட்டின் ந்டபபும் நலம்னபசுங் ்கட்டுறையும்

கூட்டுங் ்கவியும் குைசிபபு்களும் - ஏட்டுககுள

னந்கைனும் றைகயழுத்தோம்; னநைம் ஒதுக்கிவிட்்டோல்

வோ்்கரககும் ஓரநல் வைம்.

ஆடும் ்கிற்டவோழும்; ஆம்பல் குளேம்வோழும்;

ஓடும்நண டுகன்கோ உறளேவறளேயோம்; - ஏடு்கறளே

கநஞ்்ம் ்தைிழ்கநஞ்்ம் நித்தம் பற்டபபக்தல்லோம்

க்கோஞ்சும் ்தைிழுககும் கூடு.

்கணணுள விேிய்டங்கும்; ்கோட்டில் ்கேிய்டங்கும்;

விண்ணில் ை்தியின் வியே்டங்கும்; - பணற்ணப

கபோருவில்லோ நூலோககும் கபோற்ைைிேின் கநஞ்்ம்

்திருவில் அ்டங்்கியுளளே ன்தர.
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அறல்கேக்கத ்தத்தளேிதன்த ஆடும் எறும்றப

இறல்கறையில் ன்ரத்திடுைோம் இங்ன்கோ - குறலயோய்ப

பழுத்த ்தைிழ்கநஞ்்ம் போவலர்கள க்கோண்ட 

எழுதற்தக ்கறைன்ரத்த(து) ஈங்கு.

னபட்டி எடுததுப பிைரபற்ைசிக ்கட்டுறைறய

ஏட்டில் ப்திககும் இ்தழ்்கணடு - ்கோட்டிலுளளே

பிச்சிபபூ முற்்கோலம் னப்சிப பிறேயன்ைசி

அச்சிடுங்்கள என்ை்த்டோ ஆங்கு.

ஓரபக்கம் நோன்படிதன்தன் உளளேபடி கைய்ைைந்தின்

னேோரபக்கம் நோன்புைட்்டோ(து) ஓய்கவடுதன்தன் - ்ீரபுைளும்

ைன்ைத ்தைிழ்கநஞ்் ைோக்கவிநூல் ைீ்தியிறேத

க்தன்ைல் புைட்டியன்த ன்தரநது.

நம்கைண்ணத துக்கதற்த நோம்சுைக்க நோகளேல்லோம்

இம்றை கவறுபனபோம் இடிந்தழுனவோம் - க்ம்கைோேியோல்

ைற்ைவகைண ்ணதற்த ைேதன்த சுைபப்தற்குக

்கற்னபோம் ்தைிழ்கநஞ்்ம் ்கணடு.

இந்தத ்தைிழ்கநஞ்்ம் என்னும் எேில்நூலில்

வந்தச்ோய் ைோைோ்த வோரதற்தகயல்லோம் - ்சிந்தக்கண

நீரவளேரததுக க்கோணடு நியோயம் ்தறேகன்கட்டுப

னபோரவளேரககும் நோறளேப புைி.
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்கற்சுவரும் ைணசுவரும் ்கோவலுககு முளனவலி

கபோற்சுவரும் உண்டோம் புவேத்தி்ல் - நற்ைைிேின்

்கோடுளளே பூவோ்க ்கோவல் ்தைிழ்கநஞ்்த(து)

ஏடும் சுவகைன்(று) இயம்பு.

ஆ்ணின் துற்ணயோய் அவரைறேவி; அல்லிருண்ட

வோேின் துற்ணயோம் வளேரநிலவு; - ஏ்ணியன்ே

ைோவலிறை க்கோண்ட ை்ணககுந ்தைிழ்கநஞ்்ம்

தூவலுகன்கோர நல்ல துற்ண.

்கோறலக(கு) அே்கோம் ்க்திரகவளேிச்ம்; துளளேிவருங்

்கோறளேக(கு) அே்கோம் ்கருங்க்கோம்பு; - னவறளேகயல்லோம்

்தன்றேக க்கோடுத்த ்தைிழ்கநஞ்்ம் நோம்னபசும்

அன்றேத ்தைிழுக(கு) அேகு.

பளளேதன்த வீழ்ந்தோல் படும்புண எைிச்லிறேச

க்ல்லும் வளேி்தோன் ்சிைசி்தோற்றும் - உளளேதன்த

நோகளேல்லோந துன்பில் நலிந்தோல் ்தைிழ்கநஞ்்

நூகலல்லோம் ஆறு்தலின் நூற்பு.

கபணணுளேத்தில் வோழும் கபருங்்கோ்தல் ைன்ேவறேக

்கண்ணிறைனபோல் ன்ரந்தோல் ்களேித்திடுவோள - பணணுளேங்்கள

அச்ோ்கிச ன்ைந்தோல் அ்கம்ை்கிழ்வோர க்ந்தைிேர

உச் ்தைிழ்கநஞ்்தது உற்று.
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க்ல்லும் பய்ணத்தில் ்சிக்கித ்தவிபபவரககுத

துளளுநதுக ்கோைன் துற்ணயன்ே - உளளேதன்த

்தக்கை்கிழ் வின்னைல் ்தைிழ்கநஞ்்ம் வோ்சித்தோல்

துக்கத்தில் நிற்கும் துற்ணககு.

்க்ணக்கன்ைசிக ்கோசுப்ணம் ்கோலடியில் க்கோட்டும்

ப்ணக்கோைன் ஏழ்ைறலயோன் போைீர - ை்ணககும்

அைிழ்்தோய்ப புலவர அருங்்கவி்கள க்கோட்டும் 

்தைிழ்கநஞ்்ம் அவ்றவபபுத ்தோன்.

்கோற்ைசில் அ்டங்குைோம் ஈைம்; ்கருவிேிநீர

ஊற்ைசில் அ்டங்குைோம் உளைேது; - னபோற்றுை்தி

அல்லில் அ்டங்கும் அற்ணபபோம்; ்தைிழ்கநஞ்்ம்

க்ோல்லில் அ்டங்குனைோ க்ோல்?

க்ோற்்க்டனலோ? னபோரக்களேதன்த க்ோல்லி அடிக்கின்ை

விற்்க்டனலோ? ன்தோண்ட விறளேபூைிப - கபோற்்க்டனலோ?

்சிநது்கின்ை போற்்க்டலோய்ச ன்ருந ்தைிழ்கநஞ்ன்

எந்தக ்க்டல்நீ இயம்பு?

அ்ணிய்ணியோய் வண்ணங்்கள; ஆேங்க்கோள னவரசக்ோல்;

்த்ணியோ்த பணவோ்த ்தோக்கம்; - ை்ணிை்ணியோய்ச

க்ணடு ்தைிழ்கநஞ்்சில் ன்ரநன்த ைதுகவடுக்க

ைணடுவோர னபைைசிஞர வநது
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போறலககுள ஊற்கைடுததுப போலோைோய் ஓடிவநது

ன்ோறல எேவோககும் சூேல்னபோல் - நூல்நிறைககும் 

அன்றேத ்தைிழ்கநஞ்்ம் ஆேிகயலோந ்தோணடியிந்த

ைணற்ணச ்சிைபபிககும் ைோணபு.

புளளும் பைக்கப புலரவோேம்; பூை்ணங்்கள

க்ல்லவ்தற்ன்கோ போற்த ்சிறுக்தன்ைல்; - துளளும்ைீன்

்தண்ணீனை வோழ்வு; ்தைிழ்கநஞ்்ம் க்ந்தைிேின்

வண்ணங்க்கோள பட்டு விைிபபு.

ை்ணக்கப பிைககும் ைலரககூட்்டம்; கநஞ்்ம்

்கேக்கப பிைபபதுனவோ ்கண்ணீர; - கு்ணதற்த

அளேக்கப பிைந்த(து) அ்கம்"்தைிழ் கநஞ்்ம்"

வளேரபபது்கோண க்ந்தைிறே வோரதது.

க்ோல்லும் கபோருளுஞ் சு்டைோே க்ந்தைிறே

எல்றலயில் லோைல் எடுதன்த்க - வில்லம்போய்

அண்டங்க்கோள விணைீன்னபோல் ஆற் ைேங்க்கோணடுக

்கண்டங்்கள ைோற்ைசியன்தோ ்கோற்று?

எங்்கள ஒலியும் எழுத்தோக்க  வோய்பபிருந்தோல்

அங்ன்க பிைசுைிககும் ஆற்கயே - இங்குளளே

ைணவோழுங் ்கோல்நற்டயும் ைோநன்தோபபுப புளளேிேமும்

்கண்சிைிட்்ட வோழும் ்கவி
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்தண்ணீரும் அன்ைசித; ்தறையன்ைசிச க்ந்தைிேின்

எணக்ணழுதக்தல் லோம்கபருக்கி ஏ்டோக்கிக - ்கண்ணைசியக

ன்கோ்டோே ன்கோடி க்கோடுக்கிைன்த; நம்கைோேியும்

ஏ்டோ நிலைோ இ்தற்கு?

ன்தனைோட்்டப னபகைேிலோய்த ன்தன்போ ்தைிழ்கநஞ்்ச

்ீனைோட்்டம் வோ்சிததுச க்ல்லுங்்கோல்  - நீனைோட்்டக

்கோட்்டோனைோ என்று ்கறைனயோை நோ்ணகலல்லோம்

ஏட்ன்டோைஞ் ்ோயும் இற்நது.

ன்ரந்திருககுஞ் க்ந்தைிழுஞ் க்ல்லத ்தைிழ்கநஞ்சும்

ஓரந்திருககும் னைோ்கதற்த உளளு்ணரநது - ன்ோரந்தற்தயோ

போவோய்க்கோ ைதற்த ப்திக்கோைல் ற்கக்கோண்டப

பூவோளேி னவந்தன் கபோருள.

்கண்ணின் விருநக்தன்ைோல் ்கோட்்சி; அை்ோளும்

ைன்னுகன்கோ ஊரக்ேிககும் ைோற்ைங்்கள;  - எண்ணத்தில்

சுற்றும் ்தைிழ்கநஞ்்ம் க்ோல்ன்தடி வோ்சிககும்

விற்பன்ே ருகன்கோர விருநது.

அல்லின் நிைைிளேற்க ஆனைழு றவத்திருந்தோல்

கபோல்லோன் விருந்திற்கும் னபோய்வைலோம் - க்ோல்லோளும்

கபோன்ைோ ்தைிழ்கநஞ்்ப புத்த்கத்தோல் ்கற்னைோரமுன்

நின்று நிைிரத்தி்டலோம் கநஞ்சு.
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்தோ்கம் கபருகுவ்தோய்த ்தம்ப்திககுள; பந்தயத்தில்

னவ்கம் கபருகுவ்தோய் கவற்ைசிககு; - னைோ்ககைோேி

முக்கேியோய் நோம்சுறவதது முற்றும் படித்தி்டநூல்

பக்கம் கபரு்கியன்த போர.

்கற்பறே்கள ்தீயோய்க; ்கவிற்தகயலோம் வோன்மு்கிலோய்ச;

க்ோற்ப்தனை ்கோற்ைோய்ச; சு்டை்ணினய  - நற்புவியோய்ச

க்ய்யுள ந்தியோய்ச க்ேித்த ்தைிழ்கநஞ்்ம்

ஐம்பூ்தக கூட்க்டன்(று) அைசி.

போட்ன்டோ குைல்வறளேயோம்; போறவகயேில் ்தோய்றையிலோம்;

்தீட்டும் அைசினவோ ்திைறையிலோம்; - கூட்டும்

அைிழ்க்தல்லோம் ஏ்டோய்; அ்ணிகயல்லோம் நூலோய்த

்தைிழ்கநஞ்்சில் என்ைோல் ்தகும்.

நோ்ட்கமும் னைற்ட ந்டந்தோல் அைி்தோைம்

ஆ்ட  வியரதன்த அேிநதுவிடும்  - ன்த்டைசியோ

பூத்த  ்தைிழ்சக்ோற்்கள பூசும் ்தைிழ்கநஞ்்க

கூததுககு னநருணன்டோ கூறு?

ஊருககுப னபோகுங்்கோல் உட்்கோரநன்தோர ்ன்ேனலோைம்

்ீரக்கோண்ட பணபடிதன்த க்ன்ைசிருநன்தன் - னபருநது

நின்றும் ்தைிழ்கநஞ்ற் நீவோ்சிப போகயன்று

்கணக்டன்னைல் வீ்சியன்த ்கோற்று.
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க்ோல்லுககு நோலடியோர; சூத்திைனை வளளுவைோம்;

புல்லு்தற்குக க்கோகன்கோ்கப புத்த்கைோம் - க்தோல்லுல்கில்

ஆலோய்க ்கலநக்தல்லோம் ஆககுந ்தைிழ்கநஞ்்ம்

நோலோந ்தைிகேன்னை நம்பு.

போ்திைேத ன்தோடு பருவத்தின் ஆற்கயலோஞ்

்ோ்திை்தத ்தோனல ்ைிநதுவிட்்டோல் - ஓ்தி

அைிழ்்தோய் அைமும் அே்கியலும் க்பபுந

்தைிழ்கநஞ்ற்க ்கோ்தலிககுத ்தோ.

அன்றேத ்தைிழ்பபந்தல்; ஆரககுஞ்க்ோல் ன்தோை்ணைோம்;

்கணன்ண ை்ணனைற்டக ்கன்ேிகயேில் - பணக்ணேிலோம்;

ைட்டில் ்தைிழ்கநஞ்ன் ைோங்்கல்யம்; வோ்்கரககுக

்கட்டிலிடும் நோளுங் ்களேிதது.

முன்கேேினல னைோறே; மு்கிழும் எதுற்ககயலோம்

பின்கேேிலோய்ச க்ோல்லில் பிற்ணந்திருக்கப -  பணக்ணன்னுஞ்

ன்ோறலை்கள ்ீைிற்டயில் க்ோககுந ்தைிழ்கநஞ்்ம்

ன்றலகயே  நிற்கும் க்ேிதது.

்கணன்ணோடு ்கணனப்க ்கோ்தல் ைலரைலரும்

ைணன்ணோடு விணனப் ைோைறேயோம்; - எண்ணம்

உ்கந்த ்தைிழ்கநஞ்ன்ோ(டு) ஓரநதுளேம்னப சுங்்கோல்

அ்கந்தன்ேில் பூககும் அைசிவு.



    17

க்ோல்லோ்டல், ்கட்டுறை்கள, க்ோக்கறவககும் போடுகபோருள

 எல்றலயில்லோக ்கற்பறே்கள இன்ப்ணி்கட்க  -  க்கல்லோம்

்த்டந்தந்த ்தோனல ்தைிழ்கநஞ்சுக ்கிங்ன்க

்க்டன்பட்ன்ட ்சிநதுற்தயோ ்கண.

்கோம்னப ைலர்தோங்கும்; ்கோனல உ்டல்்தோங்கும்;

ஆம்பலிறே நீனை அடி்தோங்கும்; - ன்தம்பண்ணின்

அன்றேத ்தைிழ்்தோங்்கி அங்ற்கயில் ்தோலோட்்ட

உன்றேபனபோல் உணன்டோ உறை?

பூவன்ைசி வோ்ைில்றல; புல்லலன்ைசிக ்கோைைில்றல;

நோவன்ைசி வோரதற்தயில்றல; ஆேோலும் - ஆவலு்டன்

்ீைில் ்ைங்ன்கோததுச ்சிநதுந ்தைிழ்கநஞ்்ம்

நோைில்லோ ைோறல நைககு.

மூங்்கில் குேலோகும்; கைோட்டும் ைலைோகும்;

பூங்்கோற்றும் ஓரநோள புயலோகும்;  - ்தோங்்கிவருஞ்

க்ோற்குவியல் ஊற்ைோய்ச சுைககும் ்தைிழ்கநஞ்்ம்

நற்கு்ணைோய் ஆகும் நயநது.

்தோயில்லோச ன்யோவோன்; ்தோைில்லோத ன்தோளேோவோன்;

்கோயில்லோ கவணபோக ்க்தியோவோன்;  - வோயில் 

அைிழ்தூை றவககும் அ்கிலத்தின் நூலோம்

்தைிழ்கநஞ்்ம் ற்கக்கோளளேோ ்தோன்.
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க்ய்்திகயல்லோம் வோரமுை்ம்; க்ம்கைோேினய ஒற்ைர்கள;

கைய்னயோ(டு) உயிைிங்ன்க னைலறைச்ோய்;  -  ஐயைை

வோளனபோல் ்கவிபனபோர வளேரததுத ்தைிழ்கநஞ்்ம்

ஆள்கிைன்த கநஞ்்சில் அைசு.

்கோட்டுககுள ்சிங்்கம்; ்க்டலில் ்திைிங்்கிலைோம்;

ஏட்டுககுள நீ்தி எனும்படியோய்ப; - பூட்்டோ்த

்கோலில் ்கலநதுகைோேி ்கோககும் ்தைிழ்கநஞ்்ம்

நூலிேத்தின் ஓர்தறலயோய் னநோககு.

்கோ்தறலயுஞ் க்பபுைி்தழ்; ்கோலதற்தக ்கோட்டுைி்தழ்;

னவ்தறேயும் போவோய் விளேககுைி்தழ்; - னபோ்தறே்கள

வநதுளளேம் ஓதுைி்தழ்; வோழ்வில் வலக்கைைோய்

இத்தவி்தழ் அல்லோ(து) எது?

நோட்டுப புலவர்கள நோட்டிறவத்த போக்கறளேத்தோன்

ஏட்டில் படிதன்தோம் இதுவறையில்; -  கூட்டிகவளேி

நோட்டுத ்தைிழ்க்கவிறய நோடி ஒருங்்கிற்ணதது

ஊட்டும் ்தைிழ்கநஞ்்ம் ஓர.

வண்ண ை்தத்தில்ைன் வோரும் பவேிறயபனபோல்

எண்ணை்தைம் ஏறும் எேில்நூனல  - உன்னேோடு

்கன்ேித ்தைிழ்ச்ோறலக ்கோல்ப்திபப ்தன்ைசியிங்ன்க

என்ேவைம் னவணடும் எேககு?
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ஆளும் அை்சியலின் ஆேக ்களேங்்கணடு

்கோலும் ப்திததுக ்க்டந்தவைோம் - னைலுைிங்ன்க

நோடிப பலக்ய்்தி நல்லூ ்ட்கஞ்ன்ரத்த

ன்கோடி அவ்தோைக ன்கோன்.

எத்தறேனயோ க்ோபபேத்தி்ல் ஏடு்கறளேக ்கோ்ணோைல்

முத்தோே போக்கள முே்கியழும் - அத்தறேயும்

எண்ணியைங் ன்கற்ைசி இளேங்்கவிஞர ்கட்்கிவரும்

புண்ணியவோன் என்னை பு்கல்.

ஏடு்கறளேச க்ய்ய எ்திரபபுப பலவநதும்

நோடு ்க்டநது ந்டத்தியவர - ஓடும்

்தைிேோைோய் கநஞ்்த ்தேியுைதற்தக ்கணடு

குைிேோறும் நோணும் குேிநது.

கபற்ைவறளேப கபண்ணோள பிைிநது ைேம்ைோைசி

உற்ைவறேக கூடும் உவறைகயோககும் - நற்ைைிழும் 

ஆேிகயல்லோம் ்தோணடி அைிறேக ்கைம்பிடிதது

நோேி ்க்டததும் ந்டபபு.

இன்னும் ்தைிழ்கநஞ்்ம் ஈடில் நிறல்க்டக்க;

விண்ணில் ை்தியோய் விளேங்்கிநிற்்க; - ைண்ணில்வோழ்

போவலரககும் நல்ல பலைோய் விளேங்்கிகைோேிக

்கோவலோ்க நிற்்கட்டும் ்கோதது.
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தூவல் இவரபிடித்தோல் துய்ய ்தைிழுககுக

்கோவல் எேபபற்டபபோர ்கோவியமும் - ஆவல்

அ்கங்க்கோணடு தூைிற்கறய அங்ற்கயோல் க்தோட்்டோல்

ந்கலோய் உறேவறைவோர நன்கு.

ற்கபபிடிததுச க்ல்லும் ்கவிஞர அைின்அவர்கள

க்ய்்கின்ை ன்றவ ்சிைபபோ்க - றவயதன்த

பல்லோணடு வோழ்்ககவேப றபந்தைிறே நோன்ன்கட்டுச

க்ோல்லோணன்டன் கநஞ்்ம் சுைநது.

முததுத ்தைிழ்கைோேிறய முன்வநது ்கோபபோற்றும்

க்ோத்தோய் விளேங்கும் சு்டரவிளேகன்க - இத்தறேககும்

கைய்யோய் உறேககும் ைிற்கயுளளேச ன்றவககுக

ற்கைோறும் உணன்டோ ்க்ணககு?

னபோகும் உல்கத்தில் கபோன்கபோருறளேத ன்த்டோைல்

போகுபோன்ட அன்ைசிப பய்ணிதது - ன்கோகுலததுக

்கண்ணன்க்கோள ைோற்தறயபனபோல் ்கன்ேித ்தைிறேநீ

உன்னேோடு றவத்தல் உயரவு.

இன்்தைிேின் வோன்நீ; இலக்க்ணத்தின் கபட்்ட்கம்நீ;

க்தோன்ைைவர கூடு்கின்ை ன்தோட்்டம்நீ; - ்கண்ணிறையோய்ப

போவலர்கள க்ல்வ்தற்குப போற்தநீ; உன்றேபனபோல்

ஆவலில்றல யோரககும் அைசி.
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அன்றேத ்தைிழ்்கோககும் ஆவகலல்லோம் வோனேைசி

என்றேபபண க்ய்கயன்(று) இழுக்கிைது - ைன்றேபனபோல்

ஐயோ! உறையும் அ்ணித்தைி றேயுகைோன்ைோய் 

கைய்யு்ணரநன்தன் என்னுள ைிற்கநது.

வண்ணத ்தைிகேல்லோம் வோழ்கற்கப படும்இல்லம்

உன்ேில்லம் ்தோனே உல்கத்தில் - எணக்ணழுதற்த

ஏட்டில்நீ றவக்கவில்றல எட்்டோச சுவைறைத்த

ன்கோட்ற்ட்தோன் என்னை குைசி.

எண்ணத்தில் றவத்தோய்; இ்டம்வலதன்த ்தோன்றவத்தோய்;

்கணணுககுள றவத்தோய் ்கேித்தைிறே; - ைணற்ணபனபோல்

என்கைன்றும் ்தோங்கும் இ்தயம் பற்டத்தவனை

கபோன்ைோத ்தைிழுன் கபோ்தி.

நிறேவில் உ்தித்தக்தல்லோம் நிற்கும்நூல் ஆக்கிப

பிற்ணதன்தநற் புத்த்கைோய்ப பின்னும் - உறேக்கணடு

வோேின் வேினய வளேரபப்தற்குத ்தந்தோனளேோ

வோ்ணியவள கைோத்த வைம்?

க்ய்யுள பற்டததுவிட்்டோல் ன்ருைி்டம் நீகயன்ை

கைய்யில் ்கலநது ைிளேிர்கின்ைோய் - றவயதன்த

உன்ேி்டத்தில் அச்ோககும் ஒவ்னவோர ்கவிற்த்களும்

விண்ணி்டத்தில் என்னை விளேம்பு.
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ஏட்ற்டப பற்டககும் இேிய ்கேவோனல

கூட்டிக ்கவிஞர குவிததுறவககும் -- போட்டுகன்கோர

இல்லம்நீ என்ைைசிநன்த இங்ன்க பற்டக்கின்ைோர

்கல்லோ்தோர கூ்டக ்கவி.

பூக்கள பிைந்தரும்போய்ப பூததுக குலுங்குவது

ைோக்ககளேல்லோம் சூடு்கின்ை ைோறலகன்க - போக்களேன்ைசிக

்கச்சி்தைோய் கவண்ணிைத்தில் ்கோ்கி்தங்்கள ஏகேன்ைோல்

அச்சிடுவோய் என்னை அைசிநது.

னபோ்தித்த ்தோய்கைோேிறயப கபோற்்கவியோய் ஆககுங்்கோல் 

போ்திபபண ைட்டும் பய்ணிதன்தன்  -  ைீ்திபபண

அச்சிடுவ(து) எங்க்கன்(று) அைிறே ைேகைண்ணி

இச்ையங் ன்கட்்ட(து) எறே.

போவலர்கள ற்கயில் பய்ணிககும் க்ோற்்களுகன்கோ

ஆவகலல்லோம் உன்னைல் அைசிவோயோ? - தூவகலல்லோம்

எங்்கள ்கைைிருநதும் ஏ்டோய் உருைோை

உங்்கறளேத்தோன் நம்பும் உளேதது.

க்ோற்்ககளேல்லோம் ஏ்டோக்கி சுந்தைஞ்ன்ர றவயத்தில்

்கற்னைோரககு நல்ல ்கருததூட்்ட - உற்றும்றை

ஆழ்நதுல்கம் னநோக்கி அ்ட்டோ!!! எேவியக்க

வோழ்்க ்தைிறே வளேரதது
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