பல் தக்கம் சிணடிார்கள் பருகணடிார்கள் சித்ர்கள் ஆழ்ார்கள் தாடர்பு
தகாள்க

ிருப்தாவ
ார்கித் ிங்கள் ிிவநந் ன்ணாபால்
ீாடப் பதாதுர்ீ பதாதுிபணா பரிவீர்!
சீர்ல்கும் ஆய்ப்தாடி தசல்ச்சிறுீ ர்காள்
கூர்பல் தகாடுந்தாினன் ந்பகாதன் குன்
ார்ந் கண்ி பசாவ இபஞ்சிங்கம்
கார்பணிச் தசங்கண் கிர்ிம் பதால் பகத்ான்
ாாபண க்பக தவந ருான்
தாபார் புகப் தடிந்பபனார் ம்தாாய்

வத்து ாழ்ர்காள்!
ீ
ாபம் ம் தாவக்குச்
தசய்பம் கிரிவசகள் பகப ீபா தாற்கடலுள்
வதத்துின்ந தன் அடிதாடி

தய்பண்பாம் தாலுண்பாம் ாட்காபன ீாடி
விட்டு ழுபாம் னரிட்டு ாம் படிபாம்
தசய்ாண தசய்பாம் ீக்குநவப தசன்பநாபாம்
பம் திச்வசபம் ஆந்வணபம் வககாட்டி
உய்பா தநண்ி உகந்பபனார் ம்தாாய்.

ஏங்கி உனகபந் உத்ன் பதர்தாடி
ாங்கள் ம் தாவக்குச் சாற்நி ீாடிணால்
ீங்கின்நி ாதடல்னாம் ிங்கள் பம்ாரி ததய்து
ஏங்கு ததருஞ்தசந்தல் ஊடு கலுகப
பூங்குவபப் பதாில் ததாநிண்டு கண்தடுப்த
பங்காப புக்கிருந்து சீர்த் பவன தற்நி
ாங்கக் குடம் ிவநக்கும் ள்பல் ததரும்தசுக்கள்
ீங்கா தசல்ம் ிவநந்பபனார் ம்தாாய்.

ஆி வக்கண்ா! என்று ீ வககபல்
ஆிபள் புக்கு பகந்துதகாடு ஆர்த்பநி
ஊி பல்ன் உரும்பதால் தய்கறுத்து
தாிந் பாளுவடப் தற்தா தன்வகில்

ஆிபதால் ின்ணி னம்புரிபதால் ின்நிர்ந்து
ாாப சார்ங்கம் உவத் சவபதால்
ா உனகிணில் ததய்ிடாய் ாங்களும்
ார்கி ீாட கிழ்ந்பபனார் ம்தாாய்.

ாவண ன்னு டதுவ வந்வண
தூ ததருீர் பவணத் துவநவண
ஆர் குனத்ிணில் பான்றும் அிிபக்வக
ாவக் குடல்ிபக்கம் தசய் ாபாவண
தூபாாய் ந்து ாம் தூனர்த் தூித்தாழுது
ாிணால் தாடி ணத்ிணால் சிந்ிக்க
பதா திவபம் புகுருான் ின்நணவும்
ீிணில் தூசாகும் தசப்பதபனார் ம்தாாய்

புள்ளும் சினம்திண காண் புள்பவன் பகாினில்
தள்வப ிபிசங்கின் பதம் பகட்டிவனபா?
திள்பாய் ழுந்ிாய்! பதய்பவன ஞ்சுண்டு
கள்பச் சகடம் கனக்கிக் காபனாச்சி
தள்பத்து அில் துினர்ந் ித்ிவண

உள்பத்துக் தகாண்டு பணிர்களும் பாகிகளும்
தள்ப ழுந்து அரிதன்ந பதம்
உள்பம் புகுந்து குபிர்ந்பபனார் ம்தாாய்

கீ சுகீ சு ன்தநங்கும் ஆவணச்சாத்ன் கனந்து
சிண பதச்சம் பகட்டிவனபா? பதய்ப்ததண்ப!
காசும் திநப்பும் கனகனப்தக் வகபதர்த்து
ாச றுங்குல் ஆய்ச்சிர் த்ிணால்
ஏவச தடுத் ிர் அம் பகட்டிவனபா?
ாகப் ததண்திள்பாய்! ாான் பர்த்ி
பகசவணப் தாடவும் ீ பகட்பட கிடத்ிபா?
பசம் உவடாய்! ிநபபனார் ம்தாாய்.

கீ ழ்ாணம் தள்தபன்று ருவ சிறுடு
ீ
பய்ான் தந்ணகாண் ிக்குள்ப திள்வபகளும்
பதாான் பதாகின்நாவ பதாகால் காத்துன்வண
கூவுான் ந்துின்பநாம் பகாது கனபவட
தாாய்! ழுந்ிாய் தாடிப் தவநதகாண்டு
ாாய் திபந்ாவண ல்னவ ாட்டி

பாி பவணச் தசன்று ாம் பசித்ால்
ஆஆ ன்று ஆாய்ந்து அருபபபனார் ம்தாாய்.

தூி ாடத்து சுற்றும் ிபக்தகரி
தூதம் கத் துினவ பல் கண்பரும்
ான் கபப! ிக்கம் ாள் ிநாய்
ாீ ர்! அவப ழுப்தீபா? உன்கள் ான்
ஊவபா அன்நிச் தசிபடா, அணந்பனா?
ப்ததருந்துில் ந்ிப்தட்டாபபா?
ாான் ான் வகுந்ன் ன்தநன்று
ாம் தனவும் ின்பநபனார் ம்தாாய்.

பாற்றுச் சுர்க்கம் புகுகின்ந அம்ணாய்!
ாற்நபம் ாபா? ாசல் ிநாார்
ாற்நத் துாய்படி ாான் ம்ால்
பதாற்நப் தவநரும் புண்ிணால் தண்தடாருாள்
கூற்நத்ின் ாய்ழ்ந்
ீ
கும்தகர்னும்
பாற்றும் உணக்பக ததருந்துில் ந்ாபணா?
ஆற்ந அணந்ல் உவடாய்! அருங்கனப!

பற்நாய் ந்து ிநபபனார் ம்தாாய்.

கற்றுக் கநவக் கங்கள் தனகநந்து
தசற்நார் ிநனிச் தசன்று தசருகச் தசய்பம்
குற்நதான்நில்னா பகானர் ம் ததாற்தகாடிப
புற்நவு அல்குல் புணிபன பதாாய்
சுற்நத்துத் பாிார் ல்னாரும் ந்துின்
பற்நம் புகுந்து பகில்ண்ன் பதர்தாட
சிற்நாப பதசாப தசல்ப்ததண்டாட்டி! ீ
ற்றுக்கு உநங்கும் ததாருபபபனார் ம்தாாய்.

கவணத்ிபங் கற்தநருவ கன்றுக்கு இங்கி
ிவணத்து பவனிப ின்றுதால் பசா
வணத்ில்னம் பசநாக்கும் ற்தசல்ன் ங்காய்!
தணித்வன 
ீ ின் ாசல் கவடதற்நி
சிணத்ிணால் தன் இனங்வகக் பகாாவணச் தசற்ந
ணத்துக்கு இணிாவணப் தாடவும் ீ ாய்ிநாய்
இணித்ான் ழுந்ிாய் ஈதன்ண பதருநக்கம்!
அவணத்ில்னத் ாரும் அநிந்பபனார் ம்தாாய்.

புள்பின்ாய் கீ ண்டாவண ததால்னா அக்கவண
கிள்பிக் கவபந்ாவணக் கீ ர்த்ிவ தாடிப்பதாய்
திள்வபகள் ல்னாரும் தாவக் கபம்புக்கார்
தள்பி ழுந்து ிாம் உநங்கிற்று
புள்ளும் சினம்திண காண் பதாரிக் கண்ிணாய்!
குள்பக் குபிக் குவடந்துீர் ஆடாப
தள்பிக்கிடத்ிபா! தாாய்! ீ ன்ணாபால்
கள்பம் ிர்ந்து கனந்பபனார் ம்தாாய்.

உங்கள் புக்கவட பாட்டத்து ாிபள்
தசங்கழுீர் ாய்தகிழ்ந்து ஆம்தல் ாய் கூம்திண காண்
தசங்கல் ததாடிக்கூவந தண்தல் த்ர்
ங்கள் ிருக்பகாில் சங்கிடுான் பதாந்ார்
ங்கவப பன்ணம் ழுப்புான் ாய்பதசும்
ங்காய்! ழுந்ிாய் ாாாய் ாவுவடாய்!
சங்தகாடு சக்கம் ந்தும் டக்வகன்
தங்கக் கண்ாவண தாடபனார் ம்தாாய்.

ல்பன இபங்கிபிப! இன்னும் உநங்குிபா!

சில்தனன்று அவபன்ின் ங்வகீ ர்! பதாருகின்பநன்
ல்வனபன் உன் கட்டுவகள் தண்படபன் ாநிதும்
ல்னீ ர்கள் ீங்கபப ாபணான் ஆிடுக
எல்வன ீ பதாாய் உணக்தகன்ண பறுவடவ
ல்னாரும் பதாந்ாபா? பதாந்ார் பதாந்து ண்ிக்தகாள்
ல்னாவண தகான்நாவண ாற்நாவ ாற்நிக்க
ல்னாவண ாவணப் தாடபனார் ம்தாாய்.

ாகணாய் ின்ந ந்பகாதனுவட
பகாில் காப்தாபண! தகாடித்பான்றும் பா
ாில் காப்தாபண! ிக்கம் ாள்ிநாய்
ஆர் சிறுி பாபக்கு அவநதவந
ான் ிண்ன் தன்ணணபன ாய்பர்ந்ான்
தூபாாய் ந்பாம் துிதனப் தாடுான்
ாால் பன்ணபன்ணம் ாற்நாப ம்ா!ீ
ப ிவனக்கம் ீக்கபனார் ம்தாாய்.

அம்தப ண்ப
ீ பசாபந அநஞ்தசய்பம்
ம்ததருான் ந்பகாதானா! ழுந்ிாய்

தகாம்தணார்க்கு ல்னாம் தகாழுந்ப! குனிபக்பக!
ம்ததருாட்டி பசாாய்! அநிவுநாய்!
அம்தம் ஊடறுத்து ஏங்கி உனகபந்
உம்தர்பகாாபண! உநங்காது ழுந்ிாய்
தசம்ததாற் கனடிச் தசல்ா! தனபா!
உம்திபம் ீபம் உநங்கபனார் ம்தாாய்.

உந்து கபிற்நன் ஏடா பாள்னின்
ந்பகாதானன் ருகபப! ப்தின்ணாய்
கந்ம் கழும் குனி கவட ிநாய்
ந்தங்கும் பகாி அவத்ண காண் ாிப்
தந்ல் பல் தல்கால் குினிணங்கள் கூிண காண்
தந்ார் ினி! உன் வத்துணன் பதர்தாட
தசந்ாவக் வகால் சீார் வபதானிப்த
ந்து ிநாய் கிழ்ந்பபனார் ம்தாாய்.

குத்து ிபக்தகரிக் பகாட்டுக்கால் கட்டில் பல்
தத்தன்ந தஞ்ச சணத்ின் பபனநி
தகாத்னர் பூங்குல் ப்தின்வண தகாங்வக பல்

வத்துக் கிடந் னர்ார்தா! ாய் ிநாய்
வத்டங் கண்ிணாய்! ீபன் ாபவண
த்வண பதாதும் துிதன எட்டாய்காண்
த்வண பலும் திரிாற்ந கில்னாால்
த்துன்று கபபனார் ம்தாாய்.

பப்தத்து பர் அர்க்கு பன்தசன்று
கப்தம் ிர்க்கும் கனிப! துிதனாய்!
தசப்தபவடாய் ிநலுவடாய் தசற்நார்க்கு
தப்தம் தகாடுக்கும் ினா! துிதனாய்!
தசப்தன்ண தன்பவனச் தசவ்ாய் சிறுருங்குல்
ப்தின்வண ங்காய்! ிருப! துிதனாய்
உக்கபம் ட்தடாபிபம் ந்துன் ாபவண
இப்பதாப ம்வ ீாட்டபனார் ம்தாாய்.

ற்ந கனங்கள் ிர்ததாங்கி ீ பிப்த
ாற்நாப தால்தசாரிபம் ள்பல் ததரும்தசுக்கள்
ஆற்நப் தவடத்ான் கபண! அநிவுநாய்
ஊற்நபவடாய்! ததரிாய் உனகிணில்

பாற்நாய் ின்ந சுடப! துிதனாய்
ாற்நார் உணக்கு னிதாவனந்துன் ாசற்கண்
ஆற்நாது ந்துன் அடிதிப ாபதாபன
பதாற்நிாம் ந்பாம் புகழ்ந்பபனார் ம்தாாய்

அங்கண்ா ஞானத்சர் அதிாண
தங்காய் ந்துின் தள்பிக்கட் டிற்கீ ப
சங்கம் இருப்தார்பதால் ந்து வனப்ததய்பாம்
கிங்கிி ாய்ச்தசய் ாவ பூப்பதான
தசங்கண் சிறுகச்சிநப தம்பல் ிிாபா?
ிங்களும் ஆித் ினும் ழுந்ாற்பதால்
அங்கண் இண்டும்தகாண்டு ங்கள் பல் பாக்குிபல்
ங்கள் பல் சாதம் இிந்பபனார் ம்தாாய்.

ாரி வனபஞ்சில் ன்ணிக்கிடத்துநங்கும்
சீரி சிங்கம் அநிவுற்றுத் ீிித்து
பரி ிர்ததாங்க ப்தாடும் பதர்ந்துநி
பரி ிிர்ந்து பங்கப் புநப்தட்டு
பதாருா பதாபன ீ பூவப்பூ ண்ா! உன்

பகாில் ின்று இங்ஙபண பதாந்ருபி பகாப்புவட
சீரி சிங்கா சணத்ிருந்து ாம்ந்
காரிம் ஆாய்ந்து அருபபபனார் ம்தாாய்.

அன்று இவ்வுனகம் அபந்ாய் அடிபதாற்நி
தசன்நங்கு தன்ணினங்வக தசற்நாய் ிநல்பதாற்நி
தகான்நடச்சகடம் உவத்ாய் புகழ் பதாற்நி
கன்று குினா நிந்ாய் கல் பதாற்நி
குன்று குவடாய் டுத்ாய் கும் பதாற்நி
தன்று தவகதகடுக்கும் ின்வகில் பல் பதாற்நி
ன்தநன்றுன் பசகப த்ிப் தவநதகாள்ான்
இன்று ாம் ந்பாம் இங்பகபனார் ம்தாாய்.

எருத்ி கணாய் திநந்து ஏரிில்
எருத்ி கணாய் எபித்து ப
ரிக்கினா ணாகித்ான் ீங்கு ிவணந்
கருத்வப் திவப்தித்து கஞ்சன் ிற்நில்
தருப்ததன்ண ின்ந தடுாபன! உன்வண
அருத்ித்து ந்பாம் தவநருி ாகில்

ிருத்க்க தசல்பம் பசகபம் ாம்தாடி
ருத்பம் ீர்ந்து கிழ்ந்பபனார் ம்தாாய்.

ாபன ிண்ா! ார்கி ீாடுான்
பவனார் தசய்ணகள் பண்டுண பகட்டிபல்
ஞானத்வ தல்னாம் டுங்க பல்ண
தானன்ண ண்த்துன் தாஞ்ச சன்ணிப
பதால்ண சங்கங்கள் பதாய்ப்தாடு உவடணப
சானப் ததரும்தவநப தல்னாண்டு இவசப்தாப
பகான ிபக்பக தகாடிப ிாணப
ஆனின் இவனாய்! அருபபபனார் ம்தாாய்.

கூடாவ தல்லும்சீர்க் பகாிந்ா! உன்ன்வணப்
தாடிப்தவந தகாண்டு ாம்ததறு சம்ாணம்
ாடு புகழும் தரிசிணால் ன்நாக
சூடகப பாள்வபப பாபட தசிப்பூப
தாடகப ன்நவண தல்கனனும் ாிபாம்
ஆவட உடுப்பதாம் அன்தின்பண தாற்பசாறு
படதய் ததய்து பங்வக ிா

கூடி ிருந்து குபிர்ந்பபனார் ம்தாாய்.

கநவகள் தின்தசன்று காணம் பசர்ந்துண்பதாம்
அநிதான்றும் இல்னா ஆர்குனத்து உன்நன்வண
திநி ததறுந்வண புண்ிம் ாபவடபாம்
குவநதான்றும் இல்னா பகாிந்ா! உன்ன்பணாடு
உநபல் க்கிங்கு எிக்க எிாது
அநிா திள்வபகபபாம் அன்திணால் உன்ன்வண
சிறுபதர் அவத்ணவும் சீநி ருபாப
இவநா! ீ ாாய் தவநபபனார் ம்தாாய்.

சிற்நஞ்சிறுகாபன ந்துன்வணச் பசித்துன்
ததாற்நாவடிப பதாற்றும் ததாருள்பகபாய்!
ததற்நம் பய்த்துண்ணும் குனத்ில் திநந்து ீ
குற்பநல் ங்கவபக் தகாள்பாற் பதாகாது
இற்வநப் தவநதகாள்ான் அன்றுகாண் பகாிந்ா!
ற்வநக்கும் பழ் திநிக்கும் உன்ன்பணாடு
உற்பநாப ாபாம் உணக்பகாம் ஆட்தசய்பாம்
ற்வந ம் காங்கள் ாற்பநபனார் ம்தாாய்.

ங்கக்கடல் கவடந் ாவண பகசவண
ிங்கள் ிருபகத்து பசிவார் தசன்நிவநஞ்சி
அங்கப் தவநதகாண்ட ாற்வந அி புதுவ
வதங்கனத் ண்தரில் தட்டர்திான் பகாவ தசான்ண
சங்கத்ிழ்ாவன பப்ததும் ப்தாப
இங்குஇப் தரிசுவப்தார் ஈரிண்டு ால்வத்பாள்
தசங்கண் ிருபகத்து தசல்த்ிருானால்
ங்கும் ிருருள் ததற்று இன்புறுர் ம்தாாய்.

பல் தக்கம்

