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---------------ாிஜித அறிவி.
அறிவி.
இதனா சகலமான அ . /ட தைலவக0  ம றவக0  ெதாிவி$ப
யாெதனி:- திாிசிரர அசவி) நா.ரராகவ தாஸரவகளா1ய றிய
நள ச கிரவதி மிைய தி சினா$ப)ளி  ஷா$ அ. மா%&'யா
பி)ைளயாகிய நா2 ேம ப'யாாிட, ெய'ட பாதியைத சகல .த4திர% கிரய
ெப 5 அ சி6, கவ2ெம&' ாிஜி+த ெச7தி$பதா
இ$தகைதயாவ, இ$தக)ள பாக8களி எைதயாவ, ெபயைர
மாதியாவ, அ சிட ணிகளாகி 1887, 2 -வ ஆ 6 20-வ பிாிவி-6--வ
விதியி2 ப' ந<ட பாதியைத  கவ2ெம&டாறா விதி  கிாிமின
த&டைன  பாதிரகளாகெளன ெதாிவி கி2றன2.
இ$ப' ,
அ. மா%&'யாபி)ைள
 ஷா$ -தி சினா$ப)ளி.
------------------ - ராமெஜய,
இைத வாசி$ேபாகளைட= பய2
ேநாிைச ெவ&பா.
திட%ட2 >வி?)ேளா ெசம நள2மிதைன
இட%ட2 வாசி க யாவக0@ - சடமா7
ைவ&ட% ெபவ வ@சனியனிட தவி க
ைகக&ட வவிAத மி கா&.
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நளசகரவதிமி.
நளசகரவதிமி.
 - ராமெஜய
ேநாிைச ெவ&பா.
சீகC நிடததக ெசம நள2 மிதைன$
பாமகிழ$ பா6த $ ப&படேன - ேகாதிகC
அ4திவ&ண னபிைகயி ன2ைனவய றி பிற4த
க4தE  %2 வ4ேதா2 கா$.

மி.
மி.
ெத&'ைரFCல ெக8கE4த2கீதி ெச?ப' கவ ேனாைடயா7
க&'$பா$பதியா0 ம2னவ2ற2 கைதைய ெசாகிேற2 ேக08கேள. (1)

%$ேபாகவிைள= ம4தாடாெந க) %ைத$பழிதி6 ந4நாடா,
ெச$பமா7ஆ5க) ேவாைடக)FA4த சீைமயவா பா8கேள. (2)

2ைனவிைச பலாேவநாவ ளிய2>வர. ெந1வாைழ,
ெகா2ைனவ2னியாதி மாG8ெகா7யாெவா6 பநிைற4தH பா8கேள. (3)

ம1ைக%ைல யிவாசி மயிமாணி க ெவ'ேவகதிப ைச,
விவமரளி ெசவ4திேராஜாமேனா ர@சித>தH ேக08கேள. (4)

இIவைக> த8கி வனதிேல ெய4ேநர% வ&6ச8கீத,
ெசIைவயா7$பா'6 அ2னமயியி சிற4தா6ெம 2றறி=8கேள. (5)

.4தரமாய கி ராரதில4தண F'நா2கா@ சாமதிெலC4,
வி4ைதயதா+தான க2ம8கைள ெச7 ேவத8கேளாறா பா8கேள. (6)

நா?திெதவழ நட ந6ேவகைடக) FA4தில8,
ேகால ேகார மதிக)வா74த ேகாவிெல8%&6 சா8கேள. (7)

தானதம8க) ெம2ேம?அவ தா2ெச7ய சதிர ெய8%&6,
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ஆனப'%$ப திர&டற8க0 ம$பதிெச7கிறா ேக08கேள. (8)

ெபா7 FகளG ேமாசபறநி4ைத$ ேபா கிாிதன%8 கிைடயா,
ெம7ைய$ேபசிேதவ ப திேயாடIHாி விபிவாAகிறா பா8கேள. (9)

ேகாG1= ெவாைரயி ற&ணீ ' ச$ப %கீாிெவா2றா7,
ேமவியி க அIவரச2சதிய ேம2ைமைய ெசாகிேற2 ேக08கேள. (10)

மாதமதிJ25 மாாிெப7யஅ8 மைறேயாேவத% தா2ப' க,
தீ திைலய$பதிநா வணேமா8கி ெசழிவாAகி றாபா8கேள. (11)

இIவித%ைடய நக கரச2 ேய றநள ச கர வதிஅவ2
ெசIைவயா7நிடத நா6ைடவ)ளல சீைமேபாெல88 கிைடயாதா. (12)

நவக&டமைத ேயாைடயாயா0 நள ச கரவதி மஹராஜ2,
அவனியிலவைன$ ேபாசயச4த2 யாமிைலெய2 ேறா8கேள. (13)

ேதசமதிெவ கீதிெப றதிIய ேதசநிடத ெமEபதிைய,
ேநச%ட2நள ச கரவதியவ நீதியா7ஆ&6 வநாளி, (14)

1=ப.Gேமா ைறயி ற&ணீ$ ெபா4தி ' க$
ப.வாைன,நைடேயாட$ 1=ளகவி க நா' ச கர வ4ேதய5 க, (15)

இ$ப'ம2னரசாள ேவாதின ேய றநிலவி மல ேசாைலயி,
ெச$ப%ட2பல ெசாலதமய4தி ெச4ேதைனநிைன4 கியவ2. (16)

ப@சைனெமைதயி றா2ப6அவ2 பாிகாமதினா ேசா4,
ச@சல% றவ2 மாயைனநிைன4 தமய4திைய$ெப& ணா ெம25. (17)
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இIவித4த2Eள ெம&ணியி கG இ2ப% ற2ன8க) தாEவர,
ெசIைவயா7$பாததி ெவா2ைற$பி'திட ெத ெறனவ2ன
%ைரதபா. (18)

>தலைதயா0 ம2னவேரநீ ாி4நியாய மறி4தி$L,
ஆதலாெய2ைன$ பி'தநீதிேயா அ7யேனநா2ெசல ேவ&6ெம2ன. (19)

இ$ப'=ைர க ேவ4தE8ேக6 நா2யி ைசெகா&62ைன$ பி'ேதென2ன,
அ$ெபாCத2ன% ேய 5சில ேசதியIவரசனிட@ ெசா2னபா. (20)

>மிதைனேயா ைடயாகேவயா0 &ணியேர நீதின%கி ,
காமதினாெம14ைதய %5கிறீகாM4 தமய4தி$ெப& மீெத2ன. (21)

இIவிதநா2 ெசா2ன ெப&ைணயாE%ம ெக$ப'யாக ?8கயாண,
ெசIைவயா7 ெச7= ப'%'$ேப2ெய2ைன சீ கிரநீ வி6ெம25ெசால,
(22)

ெசா?ைரேகடதிப2 மகிA4நீ=@ ெசா2னெதலா@ சாிஅமயிைல,
நலேதார2னேம ெய2ைனமண@ெச7ய நா6த நி2பாரெம25ைர, (23)

ஆதலாநி2ைனயா2 வி6விேடனிேதா வானகாாிய%' கேவM,
சாதகமா7 ெசா1வி6 க$ பி2ெயா2ைறதா2 நிைன4ேத2 சா றி$ேபாெரன.
(24)

இ8ஙனகல$ பசியெவ2ன ேவ4தேலநீ ைர$LெரனG,
அ8ஙன4 தமய4தி யழ4த4ைதயைத விளெமன ேகக, (25)

ேகடGட2பசி யரசேனேக0 கிள4தமய4 தியழைக
வாட%ட2ெசால ேசடனாலாகாேதா வா=)ளவென$ப' =ைர$ேப2, (26)
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ஆனதா1$ப'= மி கெய2 னாலறி4தவைரயி ெசாகிேற2ேக),
நானில4த2னி வித$பமைதயா0 நலரச2ம2 ெய25ைர$பா. (27)

அ2னவEமவ2 பதினிதன  அைமமகெவா2 றிலாம,
த2ன4தனிேயகா2 ெச25தவ@ ெச7யதமய4தி பிற4தா)பா. (28)

அ$ப'$ெப ற த2ெப&ைணயவக0 அ2பா7வள க வவ)வதன,
ெச$ப%ட2J2றா பிைறைய$ேபா2றதா சீெபப க) %ைடயதா, (29)

விைல$ேபா2ற யிவமாமா விள8நாசி  மிழ>வா,

ெசா?ெமாழியி 1ைச=மாமா F6மிதAபவள ேபா2றதா. (30)

வைரைய$ேபா2ற யிதனமாவய வ&ணேமாடா1ைல ேபா2றவா,
நிைரெகா0வாைத மர க க&டா ேநைடக)ர&6 வாைழத&டா.
(31)

பைட=6தியIவ2ன நைடெயாத$ பாைவயினழைக ைகயாெதா6,
ெபா'6நாைவ ெகா)ளலாம$ெப&ணி2 >ஷணசிற$ைப
ெய2ன ெசாேவ2, (32)

இ$ப'யழ வா74தி68க2னிைய ெய$ப'=@ெச25 நா2Gம ,
த$பிதம2றி மண%@ெச7ைவ$ேப2 சதியமா7 நெய2வாைத, (33)

எ25ெசால ேக6 ம2ன2விடவ8 ேயகிவித$ப நகரதனி,
ந25ட2%2ன பலைர க ேக6 நளைனநிைன4 ந8ைகதாE, (34)

ப@சைனெமைதயி காமதினாேசா4 ப6தி 4 தமய4தி%2,
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அ@சாத2னமவளிட நைடக க வEகேபாலஷம 8வர. (35)

வ4தைத$பா தமய4திமாரE வா'வயர நம%ன,
ச4ேதாஷமாக வE$பினா2பாெர25 ைதயமனெநா4 சா 5கிறா), (36)

தாதியேர நாEமிIவ2னைத த$பாமபி' க ேவEெம25,
ஓ' ெச25பி'திட அ2னெமா25 Gதமிைக யக$படேவ (37)

இ$ப' ெகா&ட ேதார2னைதத2கர ேய 5தடவG ேவதி க,
அ$ேபாதமய4தி யிIவிதகாாிய மானைத=ைர= ெம25ேகக, (38)

ேகடGட2 அ2னநள ச கரவதி கி ளநாயக னாவாெர25,
வாடம2றியவ ரழைகவணி வ@சி%2Eைர க வாைசெகா&டா) (39)

ெகா&டவ)நீ=ைர ெசா2னெம7யா ேகாாிநானவ ைரநாயகனா7,
அ&'டெச7=பகார தி நா2யா ெச7ய$ேபாேர2 ெய25ைர க (40)

ஈதியபதமய4தியி2 %2விைட ேய ற2ன% 5 நளனிட மா7$,
ேபாவ4தவளழைக ெசா1மண  க$ேபாெம2 5ைரதேவ, (41)

இ$ப'$க2ற8 க2ன8க)தா2ெசல ேய றரச2ேவளி2 வாைதயினா,
அ$ேபாகாமமதிகாி க அவ2ஹாிைய ேதாதிர@ ெச7தி க. (42)

அ8தமய4தி காமதினாேசா4 அ2ன%&ணாம நளைனெய&ணி,
ம8கி கிட4ெதவாிட% ேபசாம ெமௗன%றதா தியக) க&6 (43)

தாதிக)பா தமய4தியி2ற4ைத சா மெனதி தா8க)வ4,
மாதவ)நள2 ேம ெகா&ட மய கைத மமம2றி ெசாலதானறி4, (44)
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அ$ேபாைதபதா5 ேதய பிற கான தமய4தியானவ,
ெச$ப%ட2.யவர ெமன ெசா1 சீ கிர ேவாைலைய தாெனCதி, (45)

RவைகS4 Sயவி6தபி2 ெதா?லைகயல8கார@ ெச7,
ஓேபாிைகய' க ெச7பல க4 தIவிடமி ைகயிேல, (46)

ம2னவ/ட8க) தாEவரநள மஹராஜனவ2 மாதவைன,
த2Eளமிதி ேமளதாளட2 றாEரதேமறிதாEவர. (47)

ஈ8கி4த காாிய4தா2 நட கஅைத ேய 5நாரதனவ2 பா,
ஆ8வி&ணவேகானிட@ெச25தம ய4தியழைகவணி  ெசால, (48)

ெசா2னGட2 காம4தைல ேகறி அவ2ேறாணிதி $பால Jவட2,
ந2னயமா7ர தேமறி கனதி நா'வ4நள2ற2 ைன காண, (49)

க&6நா2ேப நீேராபகார8 கதி ெச7ரெத2ன ெவனி,
வ&6ெமா7 8/4த தமய4தித2னா வா6ேறா Rதாக ெச?ெம2ன, (50)

எ25ெசால ேக6 தா8கேளாேதவக) யி2ப2ப பிணி )ளநர2,
க2ைறேத6ப.$ ேபாலநாEமி4 த க2னியா வா'ேயவ4ேதென2ன, (51)

அIGைரைய ேக6 ேதவகளானவ ரானத$ப'யி8 கானா?,
ஒIவிேயெய8களா ெப&ணிடநீெசல GUப4ெதாியாம
ெச7ேவாெம2ன,(52)

தமய4திெயE8க2னி யாகாமதி த6மாறி யைல4கிேறா,
அம4ெச2ெற8க) Rதென25ெசால வா&ய வி@சயறிெய2ன, (53)

இ4தவித4ேதவ ெதா4தைரெச7திட ேயனிவகளி2 விேராதெம2ன,
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ப4தனட2 மனெத&ணி ெசவதா7$ பாதிப2 நளEெமா$ ெகா&6, (54)

ேதவகளானெபாிேயாேர யாE@ெசகிேற2 ெப&ணிட4 Rவனா7,
ஆவதழிவ4ெத7வ ெசயபிற க'ய2ேபாிவ தேவ&டா, (55)

இ$ப'=ைரதமய4தியர& யிைச4த8நள2 ெச2றபி2ன ,
ெகா$ெபன$பா தமய4திJ சி ேகாாியாசன தமெம2ன, (56)

ஆனவரசனழைக க&6ெசா கி ஐயேனநீரா ரைற=ெம2ன,
தாE4ேதவRத2 நானாநிடத4 த2பதியா) நளென25 ைர$பா, (57)

இ4திர2ேபர2 வண2தம2 யிவக02ைன மண@ெச7திட,
அ4ேதாெய2ைனவிட நா2வரநி2காய யாெதன ேகக வவ)சிாி, (58)

நலெமாழிதைன ெசாலவ4தீபசி நா'யெதலா மற4விW,
ெதாைலவேதவ ெயன த4ைதயா ைரவி0ைர$ேப2 ேக0ெம2ன, (59)

அ2னவ4த மழைக ெசாலமண யா2ெச7யவி க யிவைர,
க2னவிமாரனா கல8ெம4தைன கயாண@ெச7 ய கெம25, (60)

அ$ப'நீெச7ய மாWெரனிேவ5 யாைர=நா2மண@ ெச7யமாேட2,
இ$ேபாெத2Eயிைர வி'6ேவ2ஹாியி2 ேபாிசாசி நீரறிெய2ன, (61)

ஈநிகAதிட ேக6நளபதி யி4திர2ேபர2 வண2ெயம2,
மாேதவாிடவ4ைர க அ2னவ மமறி4ேதாமரேச ெய25, (62)

ஆனதறி4 ேதவெசலநள ேனாைடபதா5 ேதவக0வர,
தானறி4ம2 யிதிநா)பா தாதி=ட2ற மய4தித2ைன. (63)
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ம8களமாக சி8 காாி கயாண ம&டபமைழ ம2னவக),
த8க)ெபய தைனதாதிெசா1வர தானறி4 தமய4திவர, (64)

அ8கவ8க@சீன க18கேநபாள ம7ேயாதிசி4 ம ச/ சர,
த8@ேசரேசாழ பா&'=ேகரள தாGவிராடத ரசெர2ன. (65)

ேகாசலபா@சால ெமா'யெட8கண8 ெகா8கா+ மீரமரசெரன,
ஆைச=ட2ெசால ேக6தமய4தி அறி4நளைன $பாவர, (66)

இ4த$ப'ெசா1 தாதி=வ4த8 ேய நிடதந ளெனனேவ,
அ4தவிட%ைர ெச7யதமய4தி யானவ)பா 5 தா2நிைன, (67)

>வினிநளென2பவ ெராவேர ெபா4திநாவரா7 தாமி க,
ேதவெச7Fதிெவ25 தியானி க சீ கிரநா வ8ேதவராகி, (68)

வி&ணிட@ெசபவ நீ=நளE விபிதிமண4 தாE@ெச7,
ம&ணி.கேXமமாகேவ வாA4திடவாAதிேனா நீயறிெய25 ெசா1, (69)

இ$ப' ேதவக) ெச2றபி2ரதிேயா யி4திராணிேமனைக ேயாரைபேயா,
ெகா$ெபனேவ4தக) தமய4தியி2ற2 ேகாலைத க&ட8 ைரதாக), (70)

ம@சவழைம$ ெபாடழநல வாயிதAதா>லத 2னழ,
ெகா@.ப'வி வதினழ /4தலழநா ெய2னெசாேவா. (71)

நாசியழ நளின க&ணழ நா68கர4த2னி யதழ,
சியமா வயரழ4ைட ேமவியகாலழெக2ன ெசாேவா, (72)

படழவாயி பலழநைம$ பா 8கைட க& ணி2றானழ,
இட>ஷணதி2 ற2னழமி4த ம8ைகேபா கா&கிேலா ெம2றி க, (73)
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மதளL' த>ஜாலைண= மலாிநாக.ரேபாி,
ச தி க அ&ட ெவ'திடநள2ேம றமய4திபமாைலயி (74)

ேதவகளானவ நளE வர சீ கிரமாக வளிவி6,
ஆவ?ட2றி கயாணம&டப அம4தி4தன ரIவிடதி (75)

கயாணம&டப@ சி8காாிதா ேவ4த2 ெசா1யெசா ேபால ெச7தாக),
எேலாமான4தமா7 வ4/'னா ெய8ெக8நி25 /தா'னாக), (76)

வாைழக%க) நா'னாக) ெந6வானம6 ப4தேபாடாக),
ஆழிேபா றிைரைய யிடாக)அல8 காரமாகசால க'னாக). (77)

த8கதினா Yைண நடாக) - மிக - தாவியக&ணா' மா'னாக),
ெபா8க%ட2 ெபாைம$ பசில காறா ெபா சி6ேம க'லைமதாக), (78)

மாணி கதீப8க) ேய றினாக)நல வாைடக+Rாிக) தீ'னாக),
ஆணி$ெபா2னாைட க)சா றினாக) ப2னீராகெதெவ8 J றினாக),(79)

ச4தணதா ேகால4தீ'னாக) ப@ச தைவந2றாக நா'னாக),
.4தர$பா1ைக R றினாக)ந4 Rப%தீப% கா'னாக), (80)

மதளபிW த>ஜாலைண= மலாிதிதி நாக.ர%,
சதி கஅ&ட ெவ' கநள2ம2 றானைத க&6 மகிA4தாக). (81)

சிவEைமேவத2 வாணி=.$பிர ம&யEவ)ளியாைன%கE,
அவனிவலைப யி4திர2ற2ேறவி யமர%னிவ யாவக0, (82)

மாதவ>.ர மா8கய$ெப&க0 வ4த8கம&டப@ ேச4தாக),
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சாதகமா7நள2 க8ைகதீதமா' ஜIவாச4தண4 றா2றாிதா2. (83)

மாைலமட@சர$ பளி$பட% வாவைளய பத கவைள,
காலணிைகவைள Lதாபரப6 கதியாG4 தாி ெகா&டா2 (84)

தாரணிேயா ெகலா4தா7 தமய4திைய சாரநளன கிைவதபி2,
சீட2வதிட த$ைபெகா)ளவ8 ேசரத&6ள பர$பினாக). (85)

உதம%னிவ ம4தர@ெசால வ$ேபா-ேவாமா கினிவல ெகா&6வர,
நதிேயதம8க) தா2ெச7யசதிய நா'=லகி நிைலதி க, (86)

சலாபமாகேவ மE4த2ெப&ைண தா2பி'நள2 ைகதனிேல,
எேலாமறிய த4தா2றமய4தி ேய றகரநள2 றா2பி'தா2. (87)

ம8களகாாிய4தா2 %'யவ8 மாவி<Mல.மி ேபாெலC4தா,
த8கி6ந றீைய . றிவ4தா2றம ய4திகா Y கிய மியிைவதா2. (88)

%2ேனய4ததி கா'ைவதா2 ேமான- %னிவதா7த4ைத மாசரண,
அ2ட2ேசவி தமய4தி=ட2 அMகியIவிட  றி4தா2. (89)

வானவ>மாாி R றினாக)அ8- மா%னிவராசீ வாத@ெசா2னா,
நானிலமரசெபா2 மலாிைறதா நா'$ெப ேறாக) வாிைசS4தா, (90)

ப 5)ளப4 க) ெமா7 ெகா&டார8 பாைவ.ம8 க1க)/',
அ ைறய$ேபாதினி லான4தமாகேவ யாவ@ேசாப ன8ெகா'னாக), (91)

இ4திரEநளனிட@ சிலGெப ேற க சனிய ெனதிவரG,
வி4ைத=ட2ெவ சீ கிரமாக விபி ெச?8காய@ ெசா?ெம2ன. (92)
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ஆனேதாகாாிய@ >தலதிம2 அவ2மக) தமய4தியி2ற2,
தானழ ெகவ ரானவாிைலெய2றா ாினி?)ளவக) சா ற, (93)

அ$ப' ெகா ற$ ெப&M  கயாணமா மைத ெச25 யாE@ெச7வர,
ெகா$ெபன ெசகிேற2 ெச7வாி1ட8ேகா ாி ெகா6திட ேவ&6ெம2ன (94)

இெமாழிேகட8 ேதவக0நைக ெதமாலானத4தர@ ெச7பாேதா.
அெமாழிெபா7 யாகிநளைனமண% ம8தமய4தி யவ)ெச7ய, (95)

ஆதலாநா8க0 வ4தனநீவா அ7யேனெய2றிவ க)நிகAத,
சாதகமா7 ேக6 SேரAGலக%4 தா2கல8க ேகா ப%&டாகி, (96)

வி&ணவேரயி ெய2னஅனியாய ேவ&'ேதவரான ேபக) நீ8க),
ம&ைணயா0நள2 G8கைளயி$ப' மானப8க$ப6 தினா2பா (97)

அ$ப' ெச7யவத ேவ&டாெய4த2 ஆ&ைமைய ெசாகிேற2
ச 5ேக0,
இ$பநா2ெச2ெறா சி றரசைன Fதிவனிடமாட ெச7தி6ேவ2 (98)

ெச7தபி2நள2 ெசவ>மிசீைம ெசெபா2னாபரண ெமலா4ேதா,
உ7யமண@ெச7த பதினிைய$பிாி ேதா6ேற2 கா'னிபாெம2ன. (99)

மாரைன$ேபாெலாத ேமனிைய ைல மாநில%)ேளா பழி க ெச7,
சாரம றசி றரச  சைமயதானிவ2 ெச7யநா2 ைவதி6ேவ2. (100)

ெவ7யவ2மதியிI Gல)ளவைர விபி ெச7=ெய2 காாியைத$,
ெபா7யாகாம1ைதயா வக0@ெசால$ ேபாகிேற2நா2 ெச7ய$ேபா8கெள2ன,
(101)
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அ8யிIவித@சனிய2 சபத@ெச7 தMகிவித$ப நகவ4
த8கிமைறயவ ேவடெம6திவ2றா ம2ன2நளைன வ4காண. (102)

சதியெபா5ைம சா4த4ெத7வப தி தமதான>& 'வனி க,
நதிவ4தகாய மாகாெதன ெசா1 நா'$பாதிவE4 தா2%ழி க, (103)

ஐையேயாவா7 ெகாC$சீைலயாவ4த த கைதேபாலா ேசயி ேசதி,
ைபயேவசனிய2 காலவவைர$ பா காதி 4தா2ேவ4தனிட. (104)

ஈ8கி கம2ன2 தமய4திைய$பாெத2 நகெச2றிட ேவMெப&ேண,
பா8ட2நி2அ2ைன த4ைதயிட@ெசா1$ பாி4வாெம2 ேற=ைர க, (105)

அ2னவ)ேகட2ைன த4ைதயிட@ெசால அவக)J சி தாெனC4,
க2னெமாழியாேள ேகாதிரவிள8க கணவ2பி2ெசல ேவ&6ெம25, (106)

ஆைன பாிெயாைட$ பல வ+திர மாபரண8காணி சீைமெயா6,
தாைன%த மகE  சீதன4 தானீ4மE@ ெசா?கிறா2, (107)

அ2)ளமா$பிைள யா8க)தவ@ெச7 அைம$ெப&ைண$
ெப 5வளேதா,
இ2பமா7ைவதிட ைகபி'தீ4தன ேயெம2றவ விைடெகா6 க. (108)

அெமாழிநளE தமய4தி=8ேக டவக)தி வ'வண8கி,
ெசைமயா7நிடத வர ேசதிேக6 சீைமையய ல8காிதாக). (109)

ேமளைண த>%ர.ேபாிைக ேம&ைம=)ள தவிநாக.ர,
தாளம' கGல ெக8@சதி க தமய4தி நள2றாEவ4தா (110)

வ4தவ கால8க) . 5ேவா ெய8 வா2றி' கழி$ேபா,
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ச4ேதாஷமா7வி வா2க)கAேவா தாவிநள2 ஆசனதமர (111)

அம4தபி2 சனீ+வர2 ேறவாிட ஐையேயா- நா2 ெசா2ன காாியைத,
சைம4தநள2 றன  ெச7யயிவ2ற2 னாசார4தவ றாதி க, (112)

எ2ன ெச7ேவாெம25 ேய8கிமனெநா4 தி ைகயி ேலாதினநளபதி,
ந2னயமா7 மல8கழிதிவந8 நா' ைககா.தி ெச7ைகயிேல (113)

அ$ேபாகா1 னி ற&ணீ%)ளிைட ய8ெவாடாம லவி க,
ெகா$ெபன சனிய2 மகிA4த8க4ேநர /தா' ெச25'யி க, (114)

ஈநிகA4தபி2 தமய4திெக ப மீைர4 தி8க0மானGட2,
சாதமா7 . த2றா2பிற கநள2 தா2களி தான ெச7ைவ க (115)

ேவ&'ய த2பி2ேன ெப&பிற கநள2 விபிதான ெச7ேதமகிழ,
>&'வக) .கமாகயி4திட$ ெபாலாதகால தினாநளE, (116)

ேவைடயாடேவM ெம25ெசா1வன ேவடம4திாி ெயா6தாE,
கா'னிெச25 சி8க1யாைன கர'ைய ெகா25 ம'திடேவ, (117)

இ$ப' ெச7நள E4த2பதி வ4ேத கம றிவ னி ைகயிேல,
%$ாி [?ைடய4 தணனா7 சனி %ைன4< கரனிட@ெச25 (118)

ெச2றவ2 நா2சனி யாவைரயட  தீர2நள2ற மய4தித2ைன,
இ25பிாிதவைர கா'ேலா', யிIGலெகலா%ைனயா ள ெச7ய, (119)

வ@செமன கவ ெச7தாக)மன வா6ேற2 ம2னவேனேக0,
அ@சி$பய4 தவனிடபதிக டரசென25 நீெய&ணாேத (120)
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ைதாியமா7 ெச25 Fதாடநீயைழதா லவைனயாE மாட ெச7,
ைவரைவதவ2 பா சிைகையேதா வாழிFAGல கமைதெயலா. (121)

நீேயயாளேயக ச ராதிபதியா7 நீனிலமதிநா2 G2ைன ெச7ய,
ைவயைதயா0 நளனிட@ெசெல2ன வாைதைய ேக 'வ2 சமதிதா2.
(122)

அ4தெமாழிைய$ ேபா ற2னைம ச கைளயைழ$<கர E நிடத,
ச4ேதாஷமா=)ள சி8காரைத$பா தாவிநள2ெகா? வ4காண, (123)

க&6நளமஹராஜைன வண8கி ைகக' நி க வவபா,
ெகா&டேதாரா சனமளி க$<கர2 பி6தானவ2Gகா4 (124)

பாலைகயா0 பாதிபேரச 5 பாி4ேபாநா ேபா த ,
சிட2Fக ளா6ேவாெய2றி8 ெச$பி$பய4த வ2றானி க, (125)

அIGைரைய ேக6Fகளா6த ல4நீதெம25 நளEைர க ,
ெசIைவயா7$<கர னா74பிரமE@ சி' கஆ6ேவா வா ெம2ன. (126)

ெவ7யவ2 .த2சனிய2 மகிைமயா ேவ4த2நள2 மன4தா2கல8கி,
ைவயேவ4தைர யE$பி$<கர வரசைனயைழ )ேளெச25. (127)

கா=பலைக=8 ெகா&6வர ெசா1 ைககைடயைத$ ப4தயமாக,
ேநயமா7ைவதாட$ <கர2ேதா க$ பி2ேநசனி யறி4தி8கMகிேய. (128)

அEகிநள2 ரதகஜ ரகயாைன பதாதியவ2 நக,
இண8கி$பி'8கி யவைனதனியா7 யிதவிசன % றி க, (129)

அ4தேவைள தனி'க)வ4 Fதாடலாேமாெவ25 தா%ைர க,
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ெசா4தநளனறி4 திவகைளத)ள ெகா'யி?திரவெச7ய (130)

ெச7தபி2 'க) தமய4தியிட@ ேசதிைய ெசா1யிவரகல,
அ7ேயாெநா4தவ0 ேவ4த யிIவிதி யா7வரநாெய2ன ெச7ேவாெம25.
(131)

அ4தசணமி பி)ைளையேதாினி ல2டேன றி த2றாயினிட,
ச4ேதாஷமா7 ெகா&6வி6 வப'தமய4தி யவ0மE$ப, (132)

சகலசிற$ <கரE கீ4 ச4யாசிைய$ேபால ேவட >&6,
அககல8கித2 ேறவியிடவ4 யாG@ெசா1 J25 நா)வைரயி, (133)

அ2னைத=2னா மலவதி$படG மாியநி2ற4ைத ெய2ைனேத',
க2னவி மயிேலமாபாவி 4தைன க' ெகா6தன பாெம25. (134)

இ$ெபாியபட ணதினி1வ ேய றி கJ25 நா)வைரயி,
ெகா$ெபனவா7ெமாழி ேப.ேவாம2ன8 ெகா&டளி$ேபாக ளி8கிைலெய25.
(135)

ஆனதா>வதி லா க2னம யா%மளி காம ப'னியா7 ,
கானமயிேலநாெச7யயி$ெபாC கதிவா7த ைத$பாெம2ன, (136)

ெகடவைர$>வி கிடேவேச காக) கிளபிநாமாக$ ேபானா?,
சடமா7$பிறேக நி4தி$ேப.வா தாரணிவழ கமிெவ2ன. (137)

ம4திாிமாக08 'க0வ4 மாFதாடேவ&டாெம2 5ெசால,
அ4ேதாவவைர நானத'விரட யாEெபாலாத வென25ைர க. (138)

>வி றகைடயி ைலவி க -1 - யி4தகானி >ைனயி க,
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ேமவி சி8கமி4த ைகயிநாி - ேவ&'யித ேபாலா .ெத25. (139)

சலாபமாக$ ெபா2\@ச1ேலறிேய தாதியஅ2னெகா 6வர,
உலாசமா=ற கா'லைலயாம G2ற4ைத ேட ெம25ைர க, (140)

இ ேசதிைய ெசால ேக6தமய4தி யி'விC4தா ?நாயகேன,
அ சம2றிம' ேய4திவா8கேவM மத $பயேம ென25ைர க (141)

அெமாழிேக6 நளபதிகா'னி லானமிக% கா7கனி=,
ெசைமயாயி 8 க%)ளி2ேபாினி ெச4ேதேனப6 க ேவMெம25. (142)

எ2ன பய%ற ெசா2னா?அவ) ேய றத2 நாயகைன$பிாிய,
அ2னமயி றம ய4தியாலாகாம ல2னவ08/ட ெச?ைகயி (143)

கானி1வ ேபாைகயிசனிய2 கதிய2ன8கைள வி6 க,
தானறி4வர நள2க&டதைன த2ேறவியிட4தா E@ெசாவா2. (144)

அ' பசி  .வாமி=பாதி4த அ2னைதநெம திேரயE$ப,
பி'திைத .6ந பசியா5ேவாெப&ேண பாெர2றவE@ ெசா1, (145)

ெதாட4 பி' க ெச?ைகயில2ன4 )ளிேயா' ெச 'மைறவி?,
அட4தகா6க ெளலாநள2றைன யைலய ெச7ய வவன?, (146)

ெநா4தவEகி ய2னைத$பி' க ெநா'யிவ+திர4 த2ைன$ேபாட,
அ4ேதாபறி$ <கரEமிG மறிசனிமா7ைக ெய25ெசல, (147)

அ8சனியிட ம2ன8க) ெச2 றைற4தகல யிIவிடநள2 பா,
ம8ைகேயநி2ைன யா2மண@ெச7ய சனி வ@சக% றவ ென2ைனயி4த. (148)
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வாதைன )ளா கி ைவதிடGயி வ&ண ழ4ைதக) ெச2றேசதி,
மாதரேச Rத2 வ4ெதா25@ெசாலாம மய8கி ேறென2றவனCக. (149)

அ$ேபா பதினிய&ைடயி4 தவைளயேன நீயாGமறி4 தவ,
இ$ப'வ4தவிதி கCகலாேமாெய25 நள2க&ைணதா2 5ைட. (150)

க'னேகாமண ேதா' கஅவட2 க&டா8கி$டைவ ைய கிழி ,
சடமா7நள2 ேம ேபாதி  க4 தீ கதானி வவழிதா2 நட க, (151)

அ8வழிநா2 ெசல$பாநள2 ஆ74ைரெத8 நாெசேவாெம2ன,
ம8ைக=8ேக'4 த காைடவி68க) மாமி6ேபாகலா வாெம2ன, (152)

அெமாழிேக' காதினி]யைத ய8கா7 சி விட ேபாநள2,
ெசைமயா7நா2 ெசல ெகடவாினைத ேசரலாேமாெப&ேண
ெய25ெசா1, (153)

ேபாகிறவழிநி2ற4ைத நகெச? திரைன$பா த8கிெவ2ன,
வாட2வர கானி கா7கனிதைன வ4திதி25 Cதிதனி, (154)

ப6ற8கிடேவM ெப&ேணெய2ன$ பதினிேக6$ பைதபைத,
அ6தகடமE பவி$ேபென25 யவ0@ெசால நள2ேக6, (155)

ஆனயதைனநாE நிைனயாம அ2னேம=2னா மற4தி க,
தாE2ைன$பிாிேய2 நீ=மய8காம தாEவாெவ2றிவ ேபாைகயிேல, (156)

க?%)0ப6 ழி=ேம6க) கதிதகா'னிேல சனிய2,
ெதாைலெகா&'வக) நட4ெசவைத ேதாணியறி4தன2 Fசதினா,
(157)
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அIவித@ெச25 ளைத க&6 ன அ4ததமய4திகைள,
ெசIைவய ற ம&ணிப6 நிதிைர ெச7கி2றத2ேறவி த2ைன$பா,
(158)

ெபாலாதகால8க ளி$ப'வரG பசயன ேபா7>மிய,
நலேதா ப@சைனயாகG மிகநா'தாதிக ளா7யி8கி க. (159)

இIவிதகாலவரலா ேச இ4த$ெப&M  நா2ெசா2ன %2ேப ேச,
ஒIவி$ப68 கடபா காம நானி4தGதமித2 ைன$பிாிேவென25. (160)

த4ைதநகவழி கா'விேட2ைதய தா2ெசவாெள25 சனிணிவா,
%4தாைணைய கிழிதரச2 க'ேய %ைன4 நி2றவேன ெசாவா2. (161)

இ4திரைனபதா ேதயதரசக) ெயேலாைர=ேவ& டாெம25ெசா1,
ச4ேதாஷமாயி4த$பாவி தைன$பாதா Eமண@ெச7தா) பாெம25. (162)

அ$ப' ெசா1யவ2 நட$பா2 பி2 யMகிவ4 தா%க ைத$பா$பா2,
ெகா$ெபன$பிரம ெனCெதன ெசா1 ேகா ெவ2றலாிேய தானCவா2. (163)

ெப&ணைசெய2கிற சாகரதா1வ2 ேபணிேயக6&6 தா2கல8கி,
ெய&ணாெதலா ெம&ணி$பசியா நிதிைரயி$ப ட$ேபாகிறாெள2றறி4 (164)

.4தரமாகேவ ெப 5 வளதத2 . ற%றGகைள மற4,
வ4ெத2ைன சத ெம2றி8நபின வாிைவையவி6 நா2ேபாேரென25. (165)

இ$ப' ெசா1ேய ச 5ேபாவா2 பிறகிைச4வ4 %கபா,
ெகா$ெபன$லபி J சிெதC4பி2 ேகாாிய8நி2 5ைர கலானா2, (166)

மாதவாேகாவி4தா நாராயணாஎ2 மைணயாைளவி'ேதா நா2ேபாேற2,
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ஆதரவ றவ ளாதலாகா'னி ல2ட2 காதிட ேவMைமயா (167)

சி8க1யாைனக ர'ப2றி= ெச4நா7 1மிக8களினா,
த8கி6 ேப7களாயிடக)வாராம தா76ேசதி6சாமி ெய25, (168)

இ$ப' ெசா1 த2பதினிையவி6 ேதகியவ2 கா'ேபாைகயிேல,
அ$ேபாசனிய2 அ கினிையவி டரசைன& பமிய ற ெச7ய, (169)

ஆனேபாகா' J8கி$தகளி ல கினிபி'ெதாிய நள2,
தானக$ப6$ ைகயி றதளித2 ேறவிையெய&ணி திைபயி. (170)

தீயிவிC4 சனிய2பாபாகிேய ெச2றவதி= 5 ேவ4ைத$பா,
வாயாலைழைம யைட கலெம2ேற2 வ2ட2ெய2ைன நீ காெம2ன.
(171)

ஆபேவைளயி ெவ2ெற&ணிநள2 அரைவ$பாத8 கிர கதினா,
பாபவெம25 த2னிடபாராம பாி4பா பி2வாைகபி'. (172)

R கிெயறியசீறி த2ைகக' க ேதா2ற?வ விகாரமாக,
சீ கிரபா த2பதினி=ைரத ேசதியறி4த8 ெசா?கிறா2 (173)

ஆதைரெப&பி)ைள வி6ணியிலா தைல=ெம2ைன சர ணைடய,
பாதகெம25நா2 ெச7யகீாிதைன$ பா$பாதிெச7த ைத$ேபால ெச7தா7, (174)

எ25ெசாலசனி யாகியபா ெயழி?ட2ேக'ைத தா2சிாி,
ந25ெச7ேத2நீ பிைழ வழி  நாE4த2Uப மைறேதென2ன, (175)

ஆதலா?மிட 2பெமலா4தீதி8 கானபி2நீ ெய2ைனநிைனதா,
சாதகமா=ம ேக படUபைத தாE@ெச7ேவ ென25சனிெசால, (176)
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நலெத2ெறா$பிேய கா6மைலதா&' நா6மேயாதியா) ாிபன2,
வலசைபவ4தர சைனவண8கி வாட2நளE@ ெசா?கிறா2, (177)

நவக&டமைதேயா ைடயா7ஆ&ட நள ச ரவதி யி2நிடமா7,
தவெமன .யபாகி யாயி4ேத2றா2 ெசல க1யா நாEவ4ேத2. (178)

ேவணப'யான பாக8கைள ெச7ேவ2 விபி சாரதி ேவைல ெச7ேவ2,
காணேவெய2ெபய பாகென2பாக) கதிைவெதைன காெம2ன. (179)

அெமாழிேக6 ாிபனனிெம2 றைறயநளE ம8கி க,
ெசைமயா7ெபௗ^ களிவைரவி6 சீ கிரநிடத வ4பா க, (180)

பாதிடநள2ேபா7$ <கரனா)வைத$ பாி4தறி4 விதிSெத25,
ேவதிவEகி ஐேயாதியா&'6 ேவ)ாிபனைன வ4க&6. (181)

நள ச ரவதி யி2னிட@ேசவக நா2ெச7ய கால கதியாலவ
தள4ெசல நா2யிIவிடவரG தாேவ4ேதைவ  காெர25ைர க, (182)

ஆனெமாழிைய$ ேபா1வைனயித வ8நளE மிவைன க&6,
ேமான% றி4 த2ேசவகென25 %ைன4தறி4 ள8ெகா&' க, (183)

இ$ப'யி க வ8தமய4தி ேய றயிநீ8கி தாெனC4,
ெகா$ெபன$பதிைய$ பாத2சீைலைய ேகாாி கிழிதி$பைத க&6, (184)

இIவித@ெச7த2 நாயக2ெச2றன ெர2றறி4 >மியிA4,
ஒIவிேயJ சி$ பிற&6&டவ 0தமியC ெசா?கிறா). (185)

மாைலயி6வ4 தம2னவேரமைன யாெம2ைன$ பிாி4தீேர,
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ஆைல கேபா நானி க 2ப மாெம2ெற&ணி நட4தீேர (186)

எ2ைனயறியா மநிதிைர= வரயி$ப' ேமாச%மாேனேன
த2ன4தனிேயநீ ெர2ைனவி6 ெசல தம நா2ைற ெச7யவிைல. (187)

ச4திரைன$ேபா2ற த8க)%கைதநா2 சாமிெய$ேபாயினி காண$ேபாேர2,
ெபா4தியிெல2Eயி ேபாயிநீாி க$ >மிேயாெம7 க தவி கி2ேறேன. (188)

எ2ைனமண@ெச7 ைக$பி' கGம கி4தகட8க) வரலா ேச,
ம2னவேன தம ேகவபணிவிைட மாபாவிெச7யாம நா2 ேபா ேச, (189)

தாமி கயி4த கா'னிபய%4 தாெனா2றிலாம ேலநானி க,
சாமிநீபிாிய கதினாெநா4 தவி ெம4தைன$ பாெம25, (190)

நாயக2கா'னி விடாெரனRறி நா2ெசா2ன றைதநீெபா5,
மாயேனகாெம2 ற2னவ0@ெசா1 மன%கிேய தா2லபி, (191)

ேவதEெமCதயிI விதியா .ேத ேவ4ேதெய2ைன வ4பாெம25,
சாதகமா7 ெசால$ பசிமிக8க) தாEமிைத$பா தி4தேவ, (192)

இ$ப'=கியிளி ெசலG ேய றபசிமி க8க)மர,
ெகா$ெபனயி க$ பாத2பதிைய ேகாாி ேக'வ0@ ெச?ைகயி,
(193)

சனியி2மா7ைகயா பாபாகியிவ)த2 கா1ர&ைட=@ . றி ெகா)ள,
அனியாயமித ெக2ெச7ேவ2வாெம2 ற2பைனநிைன4 தCைகயிேல, (194)

அ சத8ேகட4த கா'னிவாC மதிFரனான ேவடெனாவ2,
உ சிதமானலாG@ சி4Rர$ெபாேடா8 சி8க$ப சிவ4தக&M, (195)
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நாசிவிகார%ைடய வனா7விைல நா' கரமதி றா2பி',
ேபசிவ4தவE பாைபெவ'த)ளி$ ெப&ணழைக$பா  ெசா?கிறா2,
(196)

உ2னத%)ளெய2 மாதரேசகா' ஒ&'யா7 யி8காைரேத'வர,
அ2ைனத4ைத=4 த2ேப%ைரெய2 ற@சாமேவ டEேகைகயிேல, (197)

பதினிேகெட4த2 த4ைதேபமனா பதி=நள மஹராஜனா,
நதிநவக&ட மா&டவறாமவ நா'$ேபாக ேத6கிேறென2ன. (198)

அ$ப' ெகா றெய2 ம2னைனெய8ேகE அ&ணாேவநீ
பாத&ேடாெவ2ன,
த$பிதம2றிதமய4தி ேககG தாவிேவடனதி காத ெகா&6, (199)

ஒ&'யா7வ4தவ ளானதினாேவட2 G)ளமறி4த8 ெசா?கிறா2,
ம&டல4த2னி?2 பதிைய$ேபாேவ5 மானிடாிைலேயா ெவ25ெசா1.
(200)

சி2னவயதினி சீரழி4நி க சீேதவிேபாெலா தUபவதி,
அ2னமி க$ பசி &ணாதவேபா அச6வாைதக) ேப.கிறா7. (201)

சா8கால4த2னி நாகாம]ைலெச7ய சாதிய$ப6 ேமாவானதினா,
ஆ8காலவா1ப னாக$ேபாேத யறி4ைர கி ேற2ேக0ெம2ன. (202)

இலதிபதினி ெயன &டவைள ேயவபணிவிைட தா2ெச7யநி2,
ெசா? கிர&6நா2 ெச7யவிைலெய4த2 Fரபரா ரம ெசாகிேற2ேக),
(203)
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க2னமி6ேவ2 ைத$ெப6$ேப2' கதி ெச25 %'$ெப6$ேப2,
அ2னேமெசா $ெபா 'யி6ேவ2வைல க'மிகைத நா2பி'$ேப2, (204)

ேதE4திைனமாG வ)ளி கிழ8க) சீெபமாமிசவைக ெயலா,
மாேனெய2னில திேவன&6 தி25மத2ரதிேபா 1$ேபாவா', (205)

ஆதலாநீெய4த2 பிராணசகியா மானமணவாள2 நாEன கா,
பாதகEைர க தமய4திேக6$ பைததவனிட@ ெசா?கிறா), (206)

ஈனசாதியிபிற4 தவேனெநறி யி2னெத2றறியா நீJடேன,
ஆனமைறயறி யாதவேனெய4த2 ஆபைததீதாேய அ&ணாேவ. (207)

ஐ4ேபபதினி தாயாயிைத யறியாமலாைச ெகா&டவைர,
ைந4ேபாகேய ம2கைதயால' நரகி ற)ளிேய நாச@ெச7வா2. (208)

ம&ணிபிற4 ேதாபிறெப&ைண நிைன கமாதன மாயிசழபல,
க&ணி நி காமேல நசி$ேபாமா க&டறிெர4த2 அ&ணாேவ. (209)

ஆனதா நீெச7த  றைத$ெபா5 க ஹாிையேதாதிர@ ெச7தி6வா7,
நாEன த8ைக ெய2றறி நீெகா&டநாட வி6மினி அ&ணாேவ. (210)

ேவணநீதிெய6 ைரெய' ேவ$ப8கா7 க ச$மாறாேபா,
ேதாணிதன  மரண%&டானதா ேதாைகமஹிைமைய யறியாம, (211)

மாேனமயிேல மரகதேமேதேன வ@சிேயநீெசா? வாைதெயலா,
தாென4த2ெசவி யிேலறவிைலேமாக4 த2ைனதணி திடவாெம2ன. (212)

பாவ&ணியைத நா8களறிேயாேம பாெத2ைன ேசரயிதண,
ேமவிேயவாெவ2 றைழ கதமய4தி ெம1=8ேகா பி ெசா?கிறா). (213)

26

J கண%)ள ச&டாளேனெய2%2 %கைத கா 'நிலாேத,
பா ெளன நீ ெச7தந2றிதைன$ பா$ெபா5தி4 ேத2பா, (214)

இ$ப'யத' ெசாலGேவடE கிக&சிவ4த வ2%ழி ,
க$பிதமய4தி ைக$பி' கவர கடGைள தி க பினா, (215)

ேவடE@சாபலா7$ ேபானபி2பா விசன% 5வழி தா2நட4,
ஆடவைனநிைன4 த8)ளப சிைல யாG4தி2ன Gயிேபாகாம, (216)

சனியி2 மா7ைகயா அ கினிெயறிய தா2விC4ததியிற $ேபாெம25,
கனிவா7ழதீ=8 க பாளிர க&6நம  சா விைலெய25. (217)

சி8க1யாைன கர' காகைள ெச25நாபி' க ெகா?ெம25,
ச8ைகயற ெச7ய$ பய4ேவா'ட தன  சாவிைல ெய25ெசா1, (218)

நட4ெசல கா2 %னிைய க&6 நம+காிநட4 தைத ெசால,
கட4த%னிவ தி'யாபா ந கால வெம2 5ைரதபி2ன , (219)

J25வட@ெச2ற பி2நீ8க)%2ேபா லரைச ெச7 ேXமமாக,
சா25வாAக) ெய25ெசா1 தமிடமிதி தவதீ4தபி2ன , (220)

தா8க0@ெசல .வா மகாராஜ2 ற2படணதி2 வழிைய கா',
ஏ8காமலமணி யிIவழிேபாெம2 றிைச4ைர வக)ெச2றபி2ன . (221)

அIவழிபி' தமய4திேபாக வ8ெபாதிமா6 காரெசல,
ஒIவி$பாதி வைள$ேப7பிசாெச2 ெறேலாேராடெவா வEநி25ெகா&6,
(222)
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அ சமிலாமேல நீாி4த கா'னி லாதரவ2றி தனியாக,
ெம .Uபமா7 வபவராெர2ன ெம1யைத ேக6 ெசா?கிற). (223)

ம2மக)தம ய4தியாெம2ெபய விபி சனிய2 மா7ைகயினா,
காமைன$பழித ெய2பதிநளைன ைகவி6 கா' ேத6ேற2ெய2ன, (224)

இIGைரேக6$ ெபாதிமா6 காரE ெயேலாாிடமிைத தாE@ெசால,
அIGைரேக6$ பயம2றியைழ அ8கிராக&'வ ெரேலா, (225)

ஆலமர%8ளைத க&'வகள8 ெபா8கி=&6 தாப6,
ேகாலமா7நிதிைர ெகா)ளதமய4தி ெகா&டடைன தா2நிைன. (226)

விசன$படG அவக)ேத ற$பி2 ெம1=நட4 வ4ததினா,
அச4நிதிைர ேபாக$ெபாதிமா6 காராிடவ4 யாைன /ட, (227)

எமாைட= அவகைள=8கிழி ெதாி4ெபா7ைகயி றானிர8கி,
கதிமகிA4 த8கா'ட சதைத க&6 5த மய4திெயC4. (228)

விதிவசமிெய2 ைன ெகாலாமேல விடபாாி4த யாைனக0,
அதிசயெம25 லபிவி'ய வவெளC4 வழிநட க (229)

.வாவி2படண4 த2ைன காண யிவ)ெசாைச க&6 கAேவா,
அவாைவநீ கிேய தாE4தாதிெய25 யIதிநட4 ெச?ைகயி, (230)

படம2ன2 றா7ேகாகிலாேதவி= பா8ட2G$பாி ைகயி4,
சடமா7$பா கிவ) ராஜ2ேறவிெயன தானறி4 கீ யிட@ெசாவா). (231)

ஆர'தாதிகா) ேபாரவ)நம அரசலைத ேச4தவ)ேபா,
சீடனி க ெச2றைழவா சீ கிர@ெச?8 ேகாெள25ெசால. (232)
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அ4தெமாழிைய$ ேபாவ4திவரைழ தரசியினிடேம தா2வி6 க,
ைப4ெதா'=பா நவக&டமா0 பாதிப2ேறவி ேபா ேறாMெத2ன,
(233)

ஈைர க ேக6 நாE8க4தவ$ெப& ேய றெமாழி=& 6ெய2றாேய,
தாதிகளிேவண கீதிெப 5வ4த தாதிெய2ெற4 தைன ெசாவாக). (234)

அ4தெமாழிைய ேக டம4திெம2ன ஆளைன நிைன மாயவைன,
சி4ைதயி ெல&ணிதி ந காலைத ேசயிைழயா) வர$பாதி4தா). (235)

இ கைதயிI விதமாயி க அ8 ேய ாி பனE நள2,
த கப'$சி$ பளிதா>ல4 தானீ4திவE&6 தா2 ப6 (236)

நலநிலவிநம ேதவிையநா' கா'னி நா வி6வர
ெதாைலயைட4 தவ)ெயIவிதமானாேளா ேதானிநிைன4தி வ2லைபயி, (237)

அ&ைடயி நி2றிைத ாிபனE8ேகடா  யி4த நிலவதனி,
ெகா&'6பதினி த2ேமலாைசவ ேகாாியவரவ  ேக றப'. (238)

உமழ ேம?ம  ேந4தி6ேவா8 பதினியி2ற 2னழைக ,
ெசைமயா7நிைன4 ெமதGெம14 சிதஜ2கைண யாநீவா', (239)

அவைளநிைன4 நீ%கியா 5றீ கா' விறெகா' க,
தவறிவிட8 நிலவிெல&Mறீ தாெம2றிவ2 இழிவாக ெசால (240)

அெமாழிேக6 நளEெம2Uபதி காணேதாேதவி= %&ேடாெவ2ன,
எைமைவதா0 மிைறவேனேயாகைதயித ைர=&6நிைன4 ேதென2ன. (241)

29

ஆனெமாழியைத ாிபனE8 ேகைடையேயா நம கிGெம2ன.
தாெனIவிதமாக வி கிEயிதி சாரெம2னெவ25 தாE@ெசல. (242)

இ4த$ப'யி8கி  கGஅIவிட யிைச4தவித$ பநகம2,
சி4ைதெநா4தவ2 மக)மகைன= ேதட$பிராமண தைமவிட (243)

கா6மைலவன ேதயெம8@. றி கதி$பா கைளதிவ,
நா' காேணாெம2ற வக)Gள ெய&ணிநட4 ெச25பதியி க, (244)

வித$பநகேராகித திர2ேவ&68கி<ைணயென2 5ைர$ேபா,
த கமா'ேய ேஜாதிடசாதிர /ேவாெய2 %2ெனவாிைலெய25. (245)

விப' .வா மஹாராஜ2 விமரணி ெச2றி4,
கதியIவரசE சாதிர8க) க&6ைர க அவ2காவர. (246)

இ$ப'யி கேவா தினமரச2 ேய 4த2 த4ைத திதிெச7ய,
அ$ேபா கி<ைண7ய அ8வர அழ)ள தமய4திUப8க&6. (247)

எ2ன அனியாயகாலமி- இ4த ேய4திைழயா) பதிைய$பிாி4,
அ2னமயிலைர சணமி காேள யாEமித கினி ெய2னெச7ேவ2, (248)

ஓடவ&'ேய வ&'ேயாடேம ேவா64 த&ணீாிலா மணகாM,
நா6காடாகி6 கா6நாடாகி6 ந2மைற=ைர மிIவாைத, (249)

இ4தெமாழிைய$ேபாேலா ைடயாயா&ட யிைறவ2நள2 றைன$பிாி4,
வ4தி8தாதியா7 ேவைலெச7தி க ைவதேதபா பாC4ெத7வெம25, (250)

ேமனிைல4 ெசாUபேவறாகிேய ேவ 5 ெகா&6 மயி சைட=,
தாEபி' க நா2பா கலா ேச தமய4திெய2றி வ2றா2லபி. (251)
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இ கவ8 தமய4தி=8ேக'வ நமத4ைத வி$பிரெர25,
உ கேதாடறி4 ேதா'வ4A4 ேவாேகாெவ2 றலறி ெசா?கிறா), (252)

நாEபிற4 வள4தஅைமைய நா'நீ அறிைரயாேவ,
தாEயிIவிதிைய நா2காணெத7வ%4 தா2ைவதேத பாஅ7யாேவ. (253)

இ$ப'யழG8ேக6 .வாம2ன ெனழிெப4 தாயாதாதி=ட2,
ெகா$ெபனேவா' வ4தி$ைமத2ைன ேகாாியவள8 பாதி க. (254)

அ8வ4தி  ேராகிதஉ4த2 ஆள2கள2 <கர2Eடேன,
வ8கணமாக தா'சகல% வ4திேதா 5$ பரேதசியா7, (255)

கா'னிெச2றேதா ேசதிேக6அ8 கதிதநக வித$பமா0,
தாWகE4 த4ைத தா7. ற%றேவா தாE8கல8கி அவதி= 5, (256)

எ2ைனயறி4வர அE$பயாE யி8வர நீ=மாறி,
அ2னேமயி கெதாி4 ெகா)ளாமலாேன2 யித நா2ெய2ன ெச7ேவ2.
(257)

பாCபிரம2G2 றைலயி1Iவித பாெதCதி நி2பதிையவி6,
ஆழிFழGலைக ேவாைடயாகேவ ஆ&டநளைன$ பிாிதா2பா. (258)

ஆனதாநீ= பய$படாமெய4த2 அைமதாேய நீெய2பிறேக,
தாEவர /' த4ைதயிட@ேச$ேப2 தாE@ெசால தமய4தி
ெசாவா).(259)

நா'ெய2பதி= பயனைதவி6 நய4தமாளிட நா2யி க,
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ேத'ெய2த4ைதேபா தைமபாேதெனன ேசதிெசால . வாதா=வ4,
(260)

எ2ன'யமாயி Gைமேபா யி 2றா= நாE/ட,
அ2னேமபிற4ேதாயி ேகாலமாகநீ யாகGைன$பா ேத2ெய2 மகேள. (261)

மா5ேவஷமாக நீயி க - நா2 உ2மமமறியா மேபாேனைனேயா,
தா5மாறாக க<ட$ படெத7வ%4தா2 ைவதேதபா ெய2மகேள. (262)

இ$ப' ெசா1ய வளC- அ$ேபா -ேய றவ+திரா பரணமைத ,
ெகா$ெபனதாதிய தைம ெகா&6வர /றேபா?ற வா8கிேயநி25 (263)

ேவதமைறயவ ைக ெகா6யிைத விபியாசீ வதிநீ,
சாதகமாகெய2 மக)தமய4தி த2ைகயி]= ெம2ேற=ைர க (264)

அைத$ேபாவா8கி அவமீய - அைத-யான தமய4தியவ) ெப 5,
தைதெமாழியா04த2 வாையதிற4 தாE@சி ற2 ைனயிட%ைர$பா), (265)

வி$பிரS4தைத ேவ&டாெமன ெசா1 விபியானைத வா8கி ெகா&ேட2,
இ$ேபாம@சைள நா2றாிேய2ேய ற வ+திர4த2ைன= நாE6 ேக2. (266)

ஆபரண8கைள நா2>ேண2 - வாயி அைட கா7ெவ றிைலத 2ைன
ெகா)ேள2.
ேசாப8ெகா&6வர ெமைதயிப6 ேக2 ெசாசா7க4தைத நானனிேய2. (267)

இIவைகைய நீ கி நானி கேவ&6 ெம2பதியிலாம ேலயி க,
ஒIவியவவர ேவா8@சிற$ட2 G றி க ேவ&6 ெய2றாேய, (268)

எ25ைர கதமய4தி யி2சி ற2ைன ேய றிைத ேக' வ)த4ைதயிட,
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ந25ட2 அE$பய நீ8ெம25 ந8ைகயவ) மனதிநிைன. (269)

ஆனபல கி அவைளேய றி அழ)ள தாதியைர பி2னE$பி,
ஞானெநறி=ள ேராகிதைர க' நடGவித$பெம2றE$ப (270)

அ$ேபாவித$ப நகவரவ8 வா0மனிட ேராகித,
ெகா$ெபன ெச25யா2 றமய4தித2ைன /'வ4ேதென 2றவைர க, (271)

ெசா2னGட2 ேகட$ரேபாக - அ8ேதாM4த2றா7 த4ைத  சரண,
ந2ட2ெச7த2 பி)ைளகைள$பா க நா'$லபிேய ெசா?கிறா) (272)

ஆதைரத2ைனேயா ைடயிலா&டெய2 னாள2<கரE டேனF,
சாதகமா7ஆட ெயலா4ேதா கா' தாவி$பரேதசிைய$ ேபாநா8க).
(273)

ேபாைகயிபசிக) வ+திரபி68க$ டைவைய கி ழி ெகா6,
வாட2நா2க' ெகா)ள ெசாலவழி வ@சி=2றா76 ேபாெம2ன. (274)

அெமாழிேக68க) மாமியரண அமேவாவா ெம2ேறஅைறய,
ெசைமயா7 ெச2ற நா2ெகேடாேபாகலா காேசயிைழநீ=@ ெச?வாெய2ன.
(275)

ஆனேதாகா'னி க4தJலபல அைததி25ம&ணி ப6 கேவM,
தானவெசாலநா2 பிறேகெச2றிட தாவிநா2நிதிைர ெச7=ேவைள. (276)

ஈசமயெம2ெற2ைன வி6 ெசல ெயC4பாதவயி லாம
ேமாதியCநா2 ேற'வரவ8 %னிவகைள க&6ேகக (277)

இ2E@சிலகால@ ெச2றபி2க1= ேயக .கவ ெம25ெசா1,
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ம2ன2.வாநக வழிைய கா' மா%னிேவாக 0@ெச2றபி2ன, (278)

அ4த$பதியா0 அரச2ேறவியி2 ஆனதாதியாக நானம4,
ச4ததேவைல ெச7தி க$ேராகித தான8வர சலேவா4 (279)

இ8வ4ேதென2 றியபG4தா7த4ைத யிதைன ேக டவக)லபி,
ப8கம2றிநவ க&டமைதயா0 பட ேதவி=4தானாகி (280)

இIவித ஆப பட$பிரம2 ெயCதினாேனா பாG2ைனேத',
எIவிதG2 பதியி கட ெபா5த8 கி கிறாேரா ெதாிேயாெம2ன. (281)

இ$ப'யவக) லபிேத4பி2 யிைறவ2நள பதிைய ேதட,
அ$ேபா பிராமணதைம விடவைத= 5 தமய4திேயா 'வ4, (282)

எ2ைன ெகா&ட பிராணநாத %2ேபா ேய றUப% யி காைதயா
ம2னவ க2ன@ சைமயெச7.ய பாகியாயி$பா பாைமயா (283)

ெததி&ைணகளி ப6ற8வா ேத'நீெய8@ ச1யாம,
கதி$பா நக தனிெசாவைத களிைர$ேப2 நா2ேக0ைமயா. (284)

அ2னநைடெயாத$ ெப&நிதிைரெச7ய அவ)க6@ சீைலையதா2கிழி,
ந2னயமாகேவ தாE8க' கா' ந8ைகையவிடவ ெச2றவ. (285)

அ4த$ெப&ைணயவ கா'வி6வர அவ0 ேகாநி4ைத வ4தானா,
எ4தவிதமாேமா ெய25விகடமா7 யிIவாைத= ைரவாெம2ன. (286)

ஈைர கஅவ ேக6மவாைத யியபநீ8க0 ம$பதியி2,
சாேபா2ற ெமாழி=%க றி$4 தானறி4வா@ சாமிெய2ன. (287)
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இIவிதமாகேவ ேதயெம8@ெசா1 யிைச4தேயாதி நகரமா0,
ெசIைவ=)ளாி பன2சைபவ4 ெச25பிராமண யிIவிதமா7, (288)

ெசா1அடவியி ற2 ேறவிையவி6@ F6@சீைலயி ெகா@ச8கிழி,
நலெப&ைணதனி யா7வி6நிடத நள2ெய2பவ வ4தாபா, (289)

மா.ப'4தத2 ேறகட2வாயி மா&ட2தா> லேபாடாம,
R.G2னதமா7 கடாமபதி ேதாMவைரயிI விதமி க, (290)

நலேவாமா$பிைள த2ைன$பா - ம2 நா' கயாண நடாதிைவ க
ெதா?லகி14த$ ைமைய$ேபால ேதாMேமாபா நீேவ4ேதெய2ன. (291)

இ$ப'=ைர தமய4தியவ ேய றநீதிைய அறி4தவ பா,
ெகா$ெபனஅவைர ெய$ேபாகா&ேபென25 ேகாாியவள8 கCதி க. (292)

மE4த2மகைன ேதட ெசா1 வி$பிரெய8க ைளதா2அE$ப$,
>மேனகா' வாA1பசிதா? ைல தி2Eேமாநீ பாெம2ன (293)

இெமாழித2ைன ாிபனன8ேக6 ேய 4தி வ'ையவண8கி,
%ைமையநீ கி நவக&டமா&டேதா %'ெப ற நளமஹராஜ2, (294)

அ$ப' ெகா றவ சகலதம அறி4தவ கி$ப' காலவர.
எ$ப'$படவ ரானா?4ெத7வதி2 ேய றவிதிைய கடவாெர25. (295)

ஆனா?ேமாகாய அடவியிவிட அவபதினி த2த4ைதயில,
தாேனவ4ேசர மாபா யெம25 தா2றள4தி8கவ யிைலெய25, (296)

எ$பதிெச2றி$பாேரா .வாமிநீ8க) ேயகி ெச2றவைர$ பாெம2ன,
அ$ேபாதவக08 ேக6ெவளிவர அ8நளபதி ேவா'வ4. (297)
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ேபாரவத8கைளதா2 பாநள2 ெபாலாதகாாிய ெம2னெச7தா2,
சாரமறி4தைதநாE ைர$ேப2அ4த ைதயைலேய2கா 'விடா பா, (298)

க<டைத கா' அEபவியாெள25 கதித4ைத நகவழிைய,
சடமா7 கா'ேனா ெச?வாெள2றவா தா2வி6$ேபாக த$பிதெம2ன.
(299)

இைதஅறியாமல நீ8க0ெய2ென2ன ேயசி$ேப.கி றீைரயாேவ,
.த$ெபா7ைய நிசெம2றி  யி4தெதா?ல ேகாக)வழ கா ேச, (300)

உட?யி  ெவா25@சப4த% %றவிலாமேல தானி க,
திட%ட2யிைத நீ8களறியாம ெச$ாீவாைதெய2றிவ2ெசா1, (301)

இ$ப' சா றியவ) பதியவ0 ேக ற நியாயைத ெச7தி க,
த$ெப2ெற&ணம தமய4தியவ0 தா2 Rரகாலெம2 றவ2ெச$பி. (302)

ெசலGஅ றி த2ைனஅ4தணக) சீட2பா விகார%ற
ெசா1யைதய ெமாழிசாியிவE@ ெசா?ைரயா நளென2றறி4, (303)

மனிடவ4 யாG@ ெசால ேக6 விபியறி4 தவEம8,
ேபாெம2மகளிட ேபா=ைர=ெம2ன$ ேபா4தமய4தி யிடவ4. (304)

அமணீகா6)ள ேதயெம8@. றி ய8ெகா25மிலாம அ7ேயாதி,
ெசைம=ட2 ெகாaாிபனனிட ேசதிெசா1யா திைகயி, (305)

விதUப% க5தேமனி= விள8கெவாவ ேனா'வ4,
அகமதிலதி ேகாப ட2தம யாG@ெசா1 யவநட க. (306)
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இ4த$ைமைய க&ேடாெம2றியப ேய 5தமய4தி த2ட2
ெசா4தமறி4ைர யா'னவெர25 ேதாணியறி4 த4ைதயினிட. (307)

ஐயேனவி$பிர தைமRஷண8க) யா2ெச7ய ெசா1 ெய8வி6 க,
ைவயெம8யிவ ெசால ேக6திர வ4தி=ைர$பா யிலாம, (308)

எ2னெச7ேவாெம2 ைறேயாதிாிபன2 ேய @சைபேபா7 யிவGைர,
ந2னயமாக திபேகாரட2 நா'வ4ெதாவ ஞாய@ெசா1, (309)

ெச2றவெய2பதி ெய2றறி4ேத2-யினி - ெச7=காாிய நாெய2னெவனி,
ந25ட2சாதிர8 க றெபாிேயாைர நா'யைழ$ பல2 ேகக. (310)

அ2னவெசா? ைரையஅறி4நா மத2ப'நட கேவMெம25,
க2னிெசா ேபா ம2ன2சாதிர8 க ேறாைர கதி அைழதவ ேகக, (311)

தாரணிெயலாேமா ைடயிலா&ட ந - ச சன2 நளைனயி$ேபா,
சீட2ஆ)வி6ேதட கிைட$பரா ெச$பிேனா யி$ேபாந கால. (312)

அ4தெமாழிைய ேகட வ  ச2மான அGS4த E$பியபி2ன ,
ச4ேதாஷமாகமைற யவைர$பா தமய4தியவ) சா 5கிறா). (313)

வித$பேதசைத யா0மராஜ2 விபித2 மக2நளைன,
இத%ட2ஆைள விெட8ேதட யிலாமலவ யி$பதினா, (314)

த2மக)தமய4தி கிர&டாவசா@ .யவரசா றி ைவ க,
ந2ைமயா7அE$ப வ4ேதாெம2ைறேயாதி நா6ாிபன2யி டேபா7நீ.
(315)

ெசாலஅவட2 ெய2பதி=வர ேதாMபி)ைள கைளநாஅவபா,
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நலப'யE$ப றியறி4 நா6ேவா பி2ென25 ந8ைகசா ற (316)

சா றியைத ேக6 மE8களி தாேம.வாமிெசல ேவ&6ெம2ன$,
ேபா றவி$பிர அ7ேயாதியா) ரவல2 ாிபன2 சைபவ4. (317)

சகலேபக)யி க ேகப' தமய4திைய நள2கா',
அகிதியெமா2ற$ ெப&ெச7யாதி க அவைளயவவி6 வ4ததா, (318)

அடமிக8க) ெகாலாம அ4தேதாைக த2த4ைதயினிலவ4,
க<ட$ப6த2 டைனேதட ஆ) கதவிடG யிலாம, (319)

J2றா&6 வைரயி சிைறைவதேபா ெமா7 ழ அவ) சிைறயி க,
S2றமனறி4தினி யிர&டாவேத ற .யவரெச7யெய&ணி, (320)

எ8கைளதமிட யிைதெசால ெசா1 ேய றE$பநா8க) வ4ெசா2ேனா,
அ8கவGைர காி பனE8 ேகடா சாய மீெத25 தா2 நிைன, (321)

ெச?ேவாவித$ப ெம2றி க - யிைத - தீர2 அகி நள2 ேக6,
ெதா?லகி  ெப&கைளயினிேம ேதாணி நபலாகாெத2றிவ. (322)

த2Eளெம&ணிேய தாமி கஅ8 தாGாிபன2 பாகைன,
ந2னயமா7$பா வி$பிரெசா ேபா ந றமய4தி ெயன தாE, (323)

கிைட 8கால ேபாயி தாதலா கிளபிசீ கிர அ8ேபாக,
திட சிதமா=ைர ெய2பாக2 தீரேனநா2ேச$ேப 2ெய25ெசா1, (324)

பாியி2லாயமதனி ெசல - நளைன- ெபௗசிகென2 பவEபா,
சாியாேமா தமய4தி கிர&6ளதாமண@ ெச7கிறா நீபா. (325)
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நா6நகரைத Fதினாேதா நள ச கரவதி =8கானிெசல,
வா'யாவ அவைர ேச4தவ வ2னியாிட@ேசவக@ெச7ய (326)

இ$ப' காலவரலா ேச அவைரெய$ேபா நாமினிபா க$ேபாேறா,
ெகா$ெபன ெசா1 அழேத றிேயநள2 ேகாாிஅறி4 லபி=ள, (327)

ந%ைடயபதி ெசவ<கரE நா'அைடய நமெப&W,
இைமதனியி ர&டாமண@ெச7யநா Sெதலா பா க விதிவசேம. (328)

இ$ப' கால வரலா ேச யிைதேய 5 நாநிைன கிெல2ன பல2,
ெகா$ெபன ெச25 திைரகைள ெகா&6 ேகாாி க' ேதைர ெகா&6வ4
(329)

 றிைமயேனவி த$ப@ெசலேத விள8ெத25 பாக2 ெசா1,
சா ற திைரைய$பா ாிபன2 ச4ேதக8 ெகா&டவ2 சா 5கிறா2. (330)

எ2னதிைரைய க'னா7 பாகா ெய$ப'$ேபாவித$பநக,
அ2னமயி றமய4திைய நா2கட ஆகா2மனேபா ேறாMெத2ன. (331)

இ4தெமாழிையநள பதி=8ேக6 ெயRரமாகயி4தா?
வி4ைதயா7 தீனி=த&ணீ8ெகா)ளாம ேவகமா7$ ேபாவிேநாதபா,
(332)

எ25ைர காி பனவ8ேக6$பி2 ேய றநல வ+திராபரண,
ந25ட2 க'ேயநல ேவைளதனி நா'$பிராமண தாவாAத (333)

ேதாிேலாியவ2  றி4 - அ$ேபா சீ கிர பாகைன$பா ,
ேகாாிநடாெமன ெசாலநளE ேகானாம பாிைய R&6 ேவைள. (334)
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கா றா'ைய$ேபாதிைர=பற க கதிேதேபா ேவகபா,
சா றிய பாக2 ெமாழிேக6 ாிபனE@சாி ெய2ேறகA4, (335)

ேவக%ட2ெச? ேதாி2அதி சியா ர2<கர2 ேமேபா' ,
வா)ளGதாீய விழ$பாதவ2 வா'ெய6 கேத நீநி, (336)

எ25ைர கஅைத அறி4பாக2 இ4ேநரJ25 ேயாசைனRர,
ம2றலரேசநேத வரலா ேசமா க ேபா7திப காலமா. (337)

எ25ைரயா'யவ2 கைளயாம? ேய றG சாகட2 றாE,
ந25ட2திைர யாG பசிைய நாடாமெச7 நள2றாE, (338)

கா6மைலவன தா&'வித$ப% கதிவர$ <கர2பா,
ேதடறியவி4ைதெய2 ெற&ணித2 E)ள ேதவரபாக2 த2ைன$பா
(339)

எ2ன அதிசய தாமைரயி2ரச ேய றதவைளய றியாேபா,
ம2னனிடநீயி  கG2மஹிைம மா கமா7நா2 அறியாமேபாேன2. (340)

Jட2ெய2ைன$ேபால Jலகியிைல %ைன4தறிவா7 நீ பாகேன,
ேத'$ெபாிேயாக) ேமானமாயி$ப ெதாி4ேத2G 2னிட நாEயி25. (341)

ஆதலாநீசமதென25 ெம சிேன2 அ+வயிதய விைதெசால,
சாதகமா7ய த $ பிரதியாக சா 5ேற2 நாென விைதைய ேக). (342)

அ4ேதாப% கா=யிைல=மா7 அட4ெசழி தானிமர,
வி4ைதயா7யி க நா2அதிரவிட ேவ&'ய தனிைல ேகாைளயா7. (343)
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இ அதைன நீேநாிபாதறி ெய2றியப$<கர2 நளE,
. கா7 ேதைரநி5தி ெச7=ெமன ேதா2ற<கரE விவைள (344)

தானிமரதி2ேம அைபவிட - அ - த$பாம >விைலைய ைள க,
ஆனநளEேபா7$ பாததிசயி ஆ சயெய2ற8 நி ைகயிேல. (345)

அ4தமரதினி சனியE4ேதா2றி யாவக&M ெதாியாம,
ச4ேதாஷமா நளE மாதிர த2Eைவ கா' நி2றபி2ன

(346)

சீ கிர%2ேன நளைன க'திட சீ)ளகா ேகா டகE வ4,
தா கி க' க நள2 ெசாUப%2ேபா தானாகசனிய2 ேவ4ைத$பா, (347)

இர க8ெகா&டதி  கடேன யிைறவேன ேக04 தமய4தியா,
ெந கGம $ பதிைய க6 நீனிலதரச2 ற2ைனவி6 (348)

Fதாடநா2 ெச7 G%ைடயநகெசா ெதலா பி'8கி S4தபி2ன ,
>தலைத அவ2 ேவாைடயா7 ஆள$ ெபா4த நீ=G2 ெப&Wகா'.
(349)

ேபாக ெச7தபி2 றாவாகவ4 ேபா'  Rைசநா E8ெகா&6,
வாட2 ெசலG2 பதினி சீைலைய வ2ட2 நீ= 8கிழி க' (350)

கா'1வ@ேசராம பிாி ைகக' ேசவக@ெச7த வ2பா,
ஆ'நா2G2ைன= அ8.யபாகியாகைவதவதி ெயலா@ெச7, (351)

ெச7யாதகட8க) ெச7 பாேத2 - ஒ25 ெசலவிைல நி2னிடமரேச,
ைவயாேதசாப% வாயா நீ ெசாலாேத வா'ேன2நா2 சனிெய25 ெசா1.
(352)
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ேவ&6 வரைத ேக) நா2தேவென25 விளபநளபதி= ேக6,
ஆ&ட0 ெத7வ ெச7தவிதி கிநா யா ெச7ய$ேபாேறாெம2 5ைர,
(353)

ெவ7யவ2லதிG பவி க நா% ேவறலெயன கி8ெக 2னவர,
ைவய%)ேளாக) ெய2 கைத=ெய2ைன= வாசி$ேபாக)யிமரதினிட.
(354)

வ4தவக)யி4த ேபகளிடநீ வMகாம நா2யி$ேப ென25,
இ4தவரெயன கீய$ேபாெம2 றிைணய'ேபா றி நள2 ேகக, (355)

எ2ைன ெச7தக<ட யி$>மி த2னி1  மா4த தைமநீ@ெச7ய,
அ2னவெபா5 காெய2ைன நிைன கி அவாிட ேபாகாம நீாி க (356)

இ4தவரெயன கீ=ெம25ேகக ேய 5 சனியE Sதளி,
உ4த2 ப4த2ைன மா5ெச7ேதாம2 ேவா8 நக நீ@ெச2றபி2ன . (357)

பதினி$பி)ைள= %2E)ளUப% பா8ட2 ெப 5 த2நகதைன,
சதியமா7நீ %2ேபாேலாைடயா7 தானாள$ேபாறீ ந காலவ, (358)

தமய4திெயE8க  ெந$ப தா2ெய2ைன .டநா2ேபா ேர2யி25,
அம4ேத2யிIவிட ேபா7வாம2னேன யா2 ேபாேர2ெய25 சனிய2
ெசா1, (359)

உதர ெபறG நள2 வண8கிேய ஓ'வ4ாிபன2ற2 ைன,
நதி$பா க அவ2 இ4ேநரேய2ெயன நா'விேநாதைத நா2 பா, (360)

இ கேநர% ஆ .ெத25 ேதைர ேயகிேவா' வித$பவர,
ெப க8க&ட25நள2 காிபாி ேபணிேய மாGத தமிடதி (361)
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அட8காம அயி கமாGத அறி4 மனிடேமவ4,
தட8கல2றி ெசால ெதாி=ெயன சா ற அவ ெசல ம2பா (362)

இதைன அத சியா7 வ ரதைத ேய 5$பாதிவ2 அதிசயி,
நதிேயத2 ெப& தமய4தி  ெசால நா'யரணி4தவ0 5 (363)

பாததிசயிதவ) யி க ரதபா8ட2 வித$பரணவ4,
ேநதி=ட2ாி பன2 ம2 சைப ெந8கபாக2 லாய@ ெச25 (364)

திைரைய க' லாயதியி க ேகாாிம2 ாிபனனிட,
சதிரா7ம2ன வரதமய4தி  சா 5ேவாமாைல ெய2றவ2ெசால. (365)

அெமாழிேக6 ாிபன2யி க அ8 தமய4தி தாதியைர,
ெசைமயா7லாயமி  @சாரதியி2 ேசதிைய அறி4வா ெம25. (366)

வி6 க அேபாதாதிய வ4 ேவ 5 ெகா&ட சாரதி ைய$பா,
இட வாைதக) ேபசயிவGைர ேய 5தம ய4தியிட@ெச25, (367)

அமணியா8க0 ெச25ைரயாட அவத%ைடய பதிெய25,
ெசைமயா7 அறி4ேதாUபமாறாக ெதாி=ெய2 ெச7ேவாெய2றாேய. (368)

அ$ப' ெசால தமய4திஅறி4 அ2)ளதாதிய யிடபி)ைள,
ெகா$ெபனS4 றிணசாத% ெகா&6வர லாய@சாரதிபா (369)

வி6 கதாதிய லாய4தனிவ4 ேவ&6@சாரதியிட அMக,
அ6தாதிய தைம$பா நள2அ2ட2அவ%2 சா 5கிறா2, (370)

பி)ைளையெய6 நீவரநா2 அ4த$ பி)ைளையெய6 கி நளென25,
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உ)ளெய&ணிநா2 ெய6 காவி' க2ென2 .)ளவ2ெய2ெறைன நீ@
ெசா, (371)

இ$ப'=ைர$ பி)ைளகைள$பா க யிைச4  க அதிகாி க,
அ$ேபா ேவா'யிர&6 பி)ைளகைள அ8சாரதிெய6தவ (372)

ம'யி2மீதினி ைவ%தமி6 ம2ன2நள2 க&ணி நீெபக$
ப'தCதிடதாதிய பா$ பாதிப2நளனவ பி)ைளகைள (373)

ஏைனயாநீெம6தCகிறீ ெய2றியப ேக6 நளபதி=,
தாென6%த யிடெய சிெல25 தாEநிைனயாதீ ெசாேவ2ேக0, (374)

J25வடெய2 பி)ைளகைளவி6 ேமாக$பேட2நா2 யிைத$பா க,
ேபா2றிதி2னநா2 Sயெவா25மிைல$ ாி4தைர காெச2 ைகயியிைல.
(375)

இ$ப'=ைர க தாதிக)ேக6 யிைச4தாி பனனிடநள2,
ெச$பமாயி க ேசதிக&6ம2 ெதாிைவ கிர& டா@.யவர%, (376)

எ25 ெசா1யி8 ெச7தி கயி2E ேய றசரசவா ைதக)ெசால,
ந25ட2அதைன ேக6நளபதி நட4தவாைத ையதா2Gைர க, (377)

இIவிதநட க$ பிறதாதிக) யி4தயிபி)ைள  ேசா5,
ஒIவிேயநீ ெகா@ச Sயேவ&6ெமன Gதம2ேயாசிதி ைத$பா, (378)

ஆகாநீGைரதப' யா2அ2னைத அளி கநீ G&Lேராெவன,
வாட2G&ணதைடெய2னபி)ைள  வயபசிெகா@ச S=ைமயா, (379)

அ$ப'யாகி யிெம25 Gெச25 ஆனதிைரயி டன?ம2றி,
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ெகா$ெபன$பா&ட அ6$ேப றிநீர2றி ேகாாி சைம க நளபாகமா7 (380)

ஆனபி2சாதைத$ பாதிரைவத8 கைம தாதியாிடமீய,
தாென6ேதகி அவதமய4தியி2 ற2னிடமி4 நட$ைப ெசால. (381)

அெமாழிேக6 தமய4திசாதைத அ2ட2 ம@சதி2 மீதிைவ,
ெசைமயா7வண8கி தா7த4ைத  கா' சீஅ2னமண ைத$பாெம25,
(382)

வ4தி6@சாததி பாதிS4யிவ) வா.ேதவ2 பததா2வண8கி,
வி4ைதயாயி25$ கல4தசாதைத விபி=& கிேறென25ெசா1, (383)

அதைன சா$பி6 அ2ைனைய$பாத2ன ஆனமண% ெயIவிதெம2ன,
இத%ட2ேகக தா=யிைத$ேபால ெய25 நா2காேண2
ெய2க&ேணெய2ன. (384)

ஈநிகA4தபி2 தமய4தியவ) ேய 5த4ைதயி2 பாெய2பதிைய,
சாதகமாயைழ= ெமனமE4தா2 ேக6ெச7ேவ ென2றைம சபா. (385)

ெச25ாிபன2 சாரதிதைம சீ கிரஅைழேதா நாெய25ெசா1,
ந25ட2அைழ வாெமனஅவ நா'ாிபன2யிடவ4. (386)

எ8கைளயா0 யிைறவ2ம E8க)யிைச= சாரதிையஅைழ,
ெபா8க%ட2வர ெசா2னாெரன ெசால$ ெபா4திேயா சிதிவ2பா (387)

எ நமசாரதிைய ம2ேய றைழ கிறா ெய2றா74த வE,
ேவைதய2றி ெச2 றைழ$ேபாெம2றிட விபி$ப ாியி2லாயவ4, (388)

சாரதியானநளனிட வ4ெத8க) தாம2ன2 ம2ெயEமரச2,
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சீ2றைமஅைழ க வாெமன ேசதி ேகட8ெகா25 மிைலெய2ன. (389)

ஆதலா நாEவேரென2 5ைர கG அைம ச ெச25மனிடேம,
சாதகமா7 ெசால தமய4திேக6 த4ைதைய$பா தவ)சா 5கிறா), (390)

எ2ைன$ெப றெய4த2 த4ைதேய >ெவலா ேய றவ ஓைடயாயா&ட,
ம2னனிடநீ ம4திாிையஅE$ப மா கமறி4தவ வாராதினா, (391)

தா8கேளெச2றைழ க வவாெரனைதய தமய4தி த4ைதப க,
ஓ8கி=ைர  ெமாழி$ப'மE ேவா'லாயவ4த8  5$பா, (392)

சாரதிெய2Eநள2 மக2கர4த2ைன$ பி'தவ வாெமன,
நீஅ8ெக2ைனேய2 அைழ கிறீெயன ேந4திவக) சைபவ4தபி2ன . (393)

ஆசன4த2னிலம ெமனம2 ஐேயாநா2சாரதி ெய2னநள2,
ேப.ெமாழி பாதமய4தியழ$ ெப&ெய2ைன க&6 லவாேன2. (394)

இ$ப'சாரதி ெசாலம2ேக6 யி$ெப&ணி2ேமதி< 'ேய2Gம ,
ெச$ெமனெய2 ேசையவி6J2றா&6 ெசலG பாகிேற2ெயன, (395)

ஆனா?மி$ெப&ேபா அ4த%ளெப& அ'ேய கி க யாஅCகிE,
தாேனபா க அதி கவேவ5 சா 5தெலா2றிைல தாேவ4ேத. (396)

இ$ப'Gைர க தமய4தியழ ேய நள2 ெயE@சாரதி=,
ெகா$ெபனG2ற4ைத ர&டாமண@ெச7ய ேகாாிநள2G ன ேக ெகன (397)

அெமாழிேகட8 மEநளென2 றறி4மக2 ற2ைன$பா,
ெசைமயா7அறி= மிர&டாமண@ெச7ய ேதசதரச யி8கிைலபா, (398)
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அ4தெமாழிேக6 சாரதிநளE ஐேயாாிபன2 சாரதிநா2,
வ4தி  ாிபனைன$ேபா7 நள2வள$பமறிய தா2ெறாி=. (399)

ஆகி?நள2ற2 ெப&'ைர கா' அைலயவிடாம ற4 ைதயினில,
வாட2அE$பி ந2ைமெச7யயிதி வ4தத$பித ெயனநளE. (400)

எ2ெற2ைனநீ8க0 ெய&ணாதீெய2 றியப ேகட4த ம8ைகதாE,
ந25ட2அ25 கிழிதி4தசீைலைய நா'ந2றா7 அவ)G றறி4. (401)

தமய4திதாE4 த2பதிRைச=4 தா2க'யி @சீ ைலபா,
அம4ேயாசி க ைடயாளவ)அவ த2னாளென2 ேறயறி4, (402)

பாதபி2சகி க%'யாம - அவ பாத8களிவ4 தா2A4,
ேவகியி4த ேகாலநா2காண விதிவசேமாெய2ற வளCக, (403)

அ8கவளழநள2 ெயE@சாரதி அ2னவேக62 பதிநளE,
ம8ைகேயவ4தி' அவாிட@ெசாவா7 ம2ன2 சாரதிநா2 பாெம2ன. (404)

ஆனா?ெய2ைன க&ேடனCகிறா7 G2அாியத4ைத =ண $பதி,
தாேனயவேதட வ4தி கநீ8க) சா 5வாைத M ெக25ைர க, (405)

இ4தெமாழிேக6 தமய4தி - அவ) இ4திராதிேதவக) ரவிமதி,
அ4ேதாநாரணE அறியநீபதியான பதினி= நா2Gம  (406)

த%ைடயபி)ைள Sெத25ைர க தமய4திைய$ பாநளபதி,
எமிட@ெசால ணாயிெவலா ேய றநள2% 2Eைர= ெம2ன. (407)

அ$ேபாபதினி தமய4தியவ2 அ கினித2ைன வள க ெசா1,
ெகா$ெபன தி க தா7த4ைதயரழ ேகாாிய கினி= R கி ெகா&6, (408)
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யாவமி க அ சைபவ4நா2 யாவைர .6 ெந$நாேன,
ேமவிதமய4தி க ெபE4தீெய&ைண ேவ&' .டநாE ெநா4வ4ேத2, (409)

ஆதலா>மிைய ேயாைடயா7ஆ&ட அ2பெரE நள>பதிேய,
சாதகமா7யி4த$ெப& தைம காண சா றியமமண ெம2றறி=, (410)

பதினித2ைனநீ ேச ெகா)0ெமன$ பாி4நளம கராஜE,
நதிேயநாரண2றா) மலதி க நா'ஆசீவதி தவவர (411)

எேலாபா$ பணியநள2நி க யிைச4சனியைன$ பா,
வலவிஷேபா  ெய2னகா ேகாடக2 வ4க' க ெசாசா7நள2 (412)

%2E)ளUப%&டா கGேவ4தE %ைன4கா ேகா டகைன$பா,
எ2ைன=ெய2 கைதத2ைனவாசி$ேபா யிவைரதீ&ட நீவதாம, (413)

இ4தவர4தரேவ&6 ெமன ேகக இ$வி ஆகாய4தா2அறிய,
அ4த$ப'த4ேத ென25விைடெப 5 அவேரக தமய4தியவ) (414)

சனியைன$பா சாமிநீெய8கைள ச8கட$ப6தி ைவதேபா,
கனிGட2>வி ?)ேளாைரெச7தி' கதியவ ெபா5 காக). (415)

ஆதலாெய8கைள ெச7த2பைத$ேபா அதிகமாகநீ ெச7யாம,
சாதக@ெச7ேவ2 ெய2றிவர4 த4திடதா) பணி4ெதென2றவ) சா ற (416)

உ)ளமறி4தி$ >ெப&க)வாகி ஓ%/த அவகளிடநா2,
க)ளம2றிய8கி $ேப2ெயன ெசா1 கதியவவ@ ெச2றபி2ன (417)

ம2யிைதயறி4  5த2றாதிைய ேவ&'வ+திரா பரணைதநீ,
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தாமசம2றி ெய6வாெமன சா ற ெச2றிவ ெகா&Wயவைத (418)

வா8கியரசE ேவதியதமிட வாAதி ெகா6 ெம2றிவனீய
ஓ8கிேயெப றிவ ஆசீவதி க4திவ ைகயினி றா2 ெகா6 க. (419)

ெப றGட2நள2 தமய4திதாE ெபகியதைன தா2F',
G றிவவிள8க ாிபன2ேக 6)ளGகி த2ெம7வா' (420)

ஓ'ேயவ4திவ2நா2 ெச7த ற Gக4ெபா ெதைனயா0ெமன,
நா'=ைர கநள2 ேக62ந2றிைய நா2மறேவ2 நீ@ெச?ெம2ன. (421)

ஈதறி4ாி பனE வ7ேயாதி ேய 5 ெசல நள2ற2சகிைய,
சாதகமா7$பா த2பதியMக தா7த4ைதைய ேக6 நீவாெவன. (422)

எ2றேபா ெச2 றிவ0ைர கஅவ ேய றறி4  க4தா2ெபகி,
ந2றலெவ2றி தா2ெறாி4பி2ன நா' காிபாி தாைனயாG (423)

மக4தன  மEமீ44த2 மாமயிைல கா ெய25ெசா1,
ெபகிவாAதிவிைட ெகா6 கத2\ ேபணிவ4 <கரைன க&6. (424)

%2விைளயா'ன Fைதநாபி$ேபா %ைன4தா6ேவா நீவாெமன,
த2விைனயMக கா7பலைகெகா&6 தா2அம4 <கரEடேன (425)

மா%'ேயா2 சனியைனதி மனதிெல&ணி யிவமாட,
தா%2நி25 <கர2ெசவ பதிையதா2 பி'8கீயநள2ெஜயி க (426)

நட4தைத க&6 <கர2கீA%ழி நா'%க@ ேசா4ேவறாகி,
ப'4தச4ேதாஷேபா7  க%&டாகி$ பரவநளபதி தா2பா, (427)
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எ2னஅதிசய சி றரச2நீ ெய2பதிெசவ சனிய2ற2னா,
ந2னயமாகFதா' ேதா ற2னநா2 நா)J25&ணா மறமி க (428)

அ$ேபாெதாவைர ெய2னிடவாராம ஆ கிைனெச7ேவ ென2ேறத6 க,
ஒ$பிநீGதரமிடமாேநதி G2பதிெச2 5நீக$ப8க', (429)

இெம2றE$ப$ <கரEவிைட ேய 5$ெப றவ2 நகரவ4,
கதி=லகி வாAGதாAவிர&6 காசினிேயாகா& கனவிெத25. (430)

எ2ெற&ணியிவ னி கவித$பைத ேயகி சி8காாி தவயி க,
ந25ட2அ2ற2ன நா8க)ெகா&6வர நா'$<க ரE4தா2ற6 க, (431)

ஆதலா'க) யா8க)வரவிைல யரேசெபா5ெதைம காெமன,
ஓ8'க) ெமாழிேக6நள2 G றவிதி கிநாெம2ன ெச7ேவா, (432)

ெச2ற8கிெம2ற வகளமரG ேதசம2னக) தா2வரG,
அ25நாக.ர ேமளதாள4த> அ&டமதிர அ'திடG, (433)

ேதவயி4திர2 ரைபேமனைக திேலாதைமbவசி த2Eடேன,
Jவவ4த8 ம&டப@ேச4 %6கியாவக0  றி க. (434)

இ க சிதிர ம&டபதிG)ள ேய 4ேதவநர ேசைவெகா&6,
ெபஅைம செரா6 ேநயக0 ேபM4ைணயா சிமாதனதி, (435)

சதியைத ெகா&6 ைகதனி ெச8ேகாைல தா2பி'த25 தமய4தித2,
பதினிேயாடம4 லைகயா0ப' ெகா&டபிேஷக %'ெகா&6 (436)

அ&ைடயிலரச ேவதியநல அைம சச4திர Fாிய,
க&6ேதேவ4திர2 யி கமாதவ களி மைறைய தா2ப' க, (437)
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ரைபேமனைக திேலாதைமHவசி ரமியமாக நடமாட ,
/'ய8 மா8கய$ெப&க08 ெகா&6களிதவ ரால@. ற (438)

ேசாபன@ெசாலG நாரதகீதைத ெசாசா7$பா' ெகா&6வரG,
தாப%ட2ஐப தா5ேதயம2ன தா2Fழ க' யதா2கழ. (439)

வதி<ட2ெகௗ^க2 Y5வாச2நல வகதிய2 வியாஸ2Gரேகஸ2,
நிஸபவாச2காcப2 பரவாஸ2 ேந4>4 கிைல . றிய8, (440)

மா4தைழைவத >ரணபமைத மகிA4தவரவ தா2ெகா6 க,
ஏ4திெந7=ெபாாி அ கினிேதவ2 ெயCபிவல8 ெகா&6தாEவர, (441)

அ$ேபாேவதிய நல%/தெம2 றவசரமா7 க6க6 க,
ெச$பிேய%னிவ ேச4நவ கிரஹ சீம4திர@ெச7= ேவைளதனி, (442)

அ4த சமயதி ெபா'வைககைள யாவ4த2ைக யா றானிைற க,
ச4ேதாஷமா7 நவரதினLடதி தா2நள2ற மய4திஅமர (443)

அம4தபிற நாரண2காதா ஆசி/றி%' தா2ைன4,
தமதி$பிட யாவக0@ெசல தாம2ன2Gலைக யா&6வர (444)

இ$ெப8காைத >வா7நரஅறிய ேய 5 ஷா$மா%& 'யாபி)ைள,
ெச$பிடரராகவ தாஸ2ெச7ய சீெபற$ப'$ ேபாவாழிதாேன. (445)

நளசகரவதி மி றி.
றி.
-------------

