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Source:Source:Source:Source:    

�ராமெஜய�, 

நள�சகரவ��தி ��மி. 

இஃ� திாிசிர�ர�, அ��கவி நா. �ரராகவதாஸரவ�களா� இய றியைத, 

இைவ: திாிசிர�ர� - � ஷா$ அ. மா%&' பி)ைள அவ�களா� ெவளியிட$ப�ட� 

Sanganichi Vilakkem Press, MADRAS. 

ாிஜி+ட� கா$பிைர�, 1911 

விைல அணா- 2 

---------------- 

ாிஜி�த� அறிவி��ாிஜி�த� அறிவி��ாிஜி�த� அறிவி��ாிஜி�த� அறிவி��....    

இதனா� சகலமான அ�./ட� தைலவ�க0�� ம றவ�க0�� ெதாிவி$ப� 

யாெதனி�:- திாிசிர�ர� அ��சவி) நா.�ரராகவ தாஸரவ�களா1ய றிய 

நள�சகிரவ��தி ��மிைய தி��சினா$ப)ளி � ஷா$ அ. மா%&'யா 

பி)ைளயாகிய நா2 ேம ப'யாாிட�, ெய'�ட� பா�தியைத சகல .த4திர%� கிரய� 

ெப 5 அ�சி�6, கவ�2ெம&�'� ாிஜி+த� ெச7தி�$பதா� 

இ$��தக�ைதயாவ�, இ$��தக��)ள பாக8களி� எைதயாவ�, ெபயைர 

மா�தியாவ�, அ�சிட �ணி��களாகி� 1887, 2 -வ� ஆ�6 20-வ� பிாிவி�-6--வ� 

விதியி2 ப' ந<ட பா�தியைத�� கவ�2ெம&டாறா� விதி�� கிாிமின� 

த&டைன�� பா�திர�களா��கெளன� ெதாிவிகி2றன2. 

இ$ப'�, 

அ. மா%&'யாபி)ைள 

� ஷா$ -தி��சினா$ப)ளி. 

------------------- 

�  -  �ராமெஜய�, 

இைத வாசி$ேபா�களைட=� பய2 

ேநாிைச ெவ&பா. 

தி�ட%ட2 >வி?)ேளா� ெச�ம� நள2��மிதைன 

இ�ட%ட2 வாசிக யாவ�க0@ - ச�டமா7 

ைவ�&ட%� ெப�வ� வ�@சனியனிட� தவி�க 

ைகக&ட வவிAத மி� கா&. 
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நள�ச�கரவ��தி���மிநள�ச�கரவ��தி���மிநள�ச�கரவ��தி���மிநள�ச�கரவ��தி���மி....    

� -  �ராமெஜய� 

ேநாிைச ெவ&பா. 

சீ��கC� நிடததக� ெச�ம� நள2 ��மிதைன$ 

பா�மகிழ$ பா6த �$ ப&படேன - ேகாதிகC� 

அ4திவ&ண ன�பிைகயி ன2ைனவய றி  பிற4த 

க4தE� %2 வ4ேதா2 கா$�. 

 

��மி��மி��மி��மி....    

ெத&'ைரFCல ெக8கE4த2கீ��தி ெச�?�ப'கவ ேனா��ைடயா7 

க&'$பா$பதியா0 ம2னவ2ற2 கைதைய�ெசா�கிேற2 ேக08கேள. (1) 

 

%$ேபாக�விைள= ம4தாடா�ெந க) %�ைத$பழி�தி6� ந4நாடா�, 

ெச$பமா7ஆ5க) ேவாைடக)FA4த சீைமய�வா�� பா�8கேள. (2) 

 

�2ைனவி��ைச பலாேவ��நாவ� �ளிய2>வர. ெந�1வாைழ, 

ெகா2ைனவ2னியா�தி மாG8ெகா7யாெவா6 ��ப�நிைற4தH� பா�8கேள. (3) 

 

ம�1ைக%�ைல யி�வா�சி மயி�மாணிக� ெவ�'ேவ�கதி�ப�ைச, 

வி�வமரளி ெசவ4திேராஜாமேனா ர@சித�>�தH� ேக08கேள. (4) 

 

இIவைக>� த8கி���வன�திேல ெய4ேநர%� வ&6ச8கீத�, 

ெசIைவயா7$பா'6� அ2னமயி��யி� சிற4தா6ெம 2றறி=8கேள. (5) 

 

.4தரமாயகி ரார�தில4தண� F�'நா2கா@ சாம�திெலC4�, 

வி4ைதயதா+தான க2ம8கைள�ெச7� ேவத8கேளா�றா� பா�8கேள. (6) 

 

நா?�திெத�வழ�� ந�ட ந6ேவகைடக) FA4தில8��, 

ேகாலேகா�ர மதி�க)வா74த ேகாவிெல8�%&6 சா�8கேள. (7) 

 

தானத�ம8க) ெம2ேம?�அவ� தா2ெச7ய�ச�திர� ெய8�%&6, 
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ஆனப'%$ப� திர&டற8க0 ம$பதிெச7கிறா� ேக08கேள. (8) 

 

ெபா7�F�களG ேமாச�பறநி4ைத$ ேபாகிாி�தன%8 கிைடயா�, 

ெம7ைய$ேபசிேதவ பதிேயாடIHாி� வி��பிவாAகிறா� பா�8கேள. (9) 

 

ேகாG��1=� ெவா��ைரயி ற&ணீ� �'��ச�$ப %�கீாிெவா2றா7, 

ேமவியி�க அIவரச2ச�திய ேம2ைமைய�ெசா�கிேற2 ேக08கேள. (10) 

 

மாதமதி�J25 மாாிெப7யஅ8� மைறேயா�ேவத%� தா2ப'க�, 

தீ திைலய$பதிநா� வ�ணேமா8கி� ெசழி��வாAகி றா�பா�8கேள. (11) 

 

இIவித%ைடய நக�கரச2 ேய றநள�சகர வ��திஅவ2 

ெசIைவயா7நிடத நா�6ைடவ)ளல� சீைமேபாெல8�8 கிைடயாதா�. (12) 

 

நவக&டமைத ேயா��ைடயாயா0� நள�சகரவ��தி மஹராஜ2, 

அவனியிலவைன$ ேபா�ச�யச4த2 யா�மிைலெய2 ேறா�8கேள. (13) 

 

ேதசமதி�ெவ� கீ��திெப றதிIய ேதச�நிடத ெமE�பதிைய, 

ேநச%ட2நள� சகரவ��தியவ� நீதியா7ஆ&6 வ��நாளி�, (14) 

 

�1=�ப.Gேமா� �ைறயி ற&ணீ�$ ெபா�4தி�'க$ 

ப.வாைன,நைடேயா�ட$ �1=ள�க�விக நா'�சகர� வ4ேதய5க, (15) 

 

இ$ப'ம2னரசாள ேவா�தின� ேய றநிலவி� மல��ேசாைலயி�, 

ெச$ப%ட2பல� ெசா�ல�தமய4தி ெச4ேதைனநிைன4 ��கியவ2. (16) 

 

ப@சைனெம�ைதயி  றா2ப6��அவ2 பாி��காம�தினா� ேசா�4�, 

ச@சல% றவ2 மாயைனநிைன4� தமய4திைய$ெப& ணா�ெம25. (17) 
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இIவித4த2Eள ெம&ணியி�கG� இ2ப% ற2ன8க) தாE�வர, 

ெசIைவயா7$பா��ததி� ெவா2ைற$பி'�திட� ெத ெறனவ2ன 

%ைர�த�பா�. (18) 

 

>தல�ைதயா0 ம2னவேரநீ�� �ாி4�நியாய மறி4தி�$L�, 

ஆதலா�ெய2ைன$ பி'�த�நீதிேயா அ7யேனநா2ெச�ல ேவ&6ெம2ன. (19) 

 

இ$ப'=ைரக ேவ4தE8ேக�6 நா2யி�ைசெகா&62ைன$ பி'�ேதென2ன, 

அ$ெபாCத2ன%� ேய 5சில ேசதியIவரசனிட@ ெசா2ன�பா�. (20) 

 

>மிதைனேயா� �ைடயாகேவயா0� �&ணியேர நீ�தின%�கி, 

காம�தினா�ெம14ைதய %5கிறீ�காM4 தமய4தி$ெப& மீெத2ன. (21) 

 

இIவித�நா2 ெசா2ன ெப&ைணயாE%ம ெக$ப'யாக ?8க�யாண�, 

ெசIைவயா7�ெச7=� ப'%'$ேப2ெய2ைன� சீகிர�நீ� வி6ெம25ெசா�ல, 

(22) 

 

ெசா�?ைரேக�டதிப2 மகிA4�நீ=@ ெசா2னெத�லா@ சாிஅ�மயிைல, 

ந�லேதார2னேம ெய2ைனமண@ெச7ய நா�6த� நி2பாரெம25ைர��, (23) 

 

ஆதலா�நி2ைனயா2 வி�6வி�ேடனிேதா வானகாாிய%' கேவM�, 

சாதகமா7�ெசா�1வி6க$ பி2ெயா2ைற�தா2 நிைன4ேத2 சா றி$ேபா�ெரன. 

(24) 

 

இ8ஙன��கல$ ப�சிய�ெவ2ன ேவ4தேலநீ �ைர$LெரனG�, 

அ8ஙன4 தமய4தி யழ�4த4ைதய�ைத விள��ெமன ேக�க, (25) 

 

ேக�டGட2ப�சி யரசேனேக0� கிள�4தமய4 தியழைக 

வா�ட%ட2ெசா�ல ேசடனாலாகாேதா� வா=)ளவென$ப' =ைர$ேப2, (26) 
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ஆனதா1$ப'= மி�கெய2 னாலறி4தவைரயி  ெசா�கிேற2ேக), 

நானில4த2னி� வித�$பமைதயா0� ந�லரச2�ம2 ெய25ைர$பா�. (27) 

 

அ2னவEமவ2 ப�தினிதன�� அ�ைமமகெவா2 றி�லாம�, 

த2ன4தனிேயகா2 ெச25தவ@ ெச7ய�தமய4தி பிற4தா)பா��. (28) 

 

அ$ப'$ெப ற த2ெப&ைணயவ�க0� அ2பா7வள�க வவ)வதன�, 

ெச$ப%ட2J2றா� பிைறைய$ேபா2றதா� சீ�ெப��ப க) %��ைடயதா�, (29) 

 

வி�ைல$ேபா2ற யி���வமா�மா� விள8��நாசி� மிழ�>வா�, 

 

ெசா�?ெமாழி�யி 1ைச=மா�மா� F�6மிதAபவள� ேபா2றதா�. (30) 

 

வைரைய$ேபா2ற யி�தனமா�வய� வ&ணேமாடா1ைல ேபா2ற�வா�, 

நிைரெகா0�வா��ைத ம�ரக க&டா� ேந��ைடக)ர&6� வாைழ�த&டா�. 

(31) 

 

ப�ைட=6�தியIவ2ன நைடெயா�த$ பாைவயினழைக ைகயா�ெதா�6, 

ெபா�'�6நா�ைவ�� ெகா)ளலாம$ெப&ணி2 >ஷணசிற$ைப 

ெய2ன ெசா�ேவ2, (32) 

 

இ$ப'யழ� வா74தி68க2னிைய ெய$ப'=@ெச25 நா2Gம��, 

த$பிதம2றி மண%@ெச7�ைவ$ேப2 ச�தியமா7 ந���ெய2வா��ைத, (33) 

 

எ25ெசா�லேக�6 ம2ன2விடவ8� ேயகிவித�$ப நகரதனி�, 

ந25ட2%2ன� பல�ைரகேக�6 நளைனநிைன4� ந8ைகதாE�, (34) 

 

ப@சைனெம�ைதயி� காம�தினா�ேசா�4� ப6�தி��4 தமய4தி%2, 
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அ@சாத2னமவளிட� நைடக க வEக�ேபால�ஷம 8�வர. (35) 

 

வ4தைத$பா���� தமய4திமாரE� வா'வயர நம�%ன�, 

ச4ேதாஷமாக வE$பினா2பாெர25 ைதய�மன�ெநா4� சா 5கிறா), (36) 

 

தாதியேர�� நாEமிIவ2ன�ைத� த$பாம�பி'க ேவEெம25, 

ஓ'�ெச25பி'�திட அ2னெமா25 G�தமிைக யக$ப�ட�ேவ (37) 

 

இ$ப'ெகா&ட ேதார2ன�ைத�த2கர� ேய 5�தடவG� ேவ��தி�க, 

அ$ேபாதமய4தி யிIவிதகாாிய மானைத=ைர= ெம25ேக�க, (38) 

 

ேக�டGட2 அ2ன�நள�சகரவ��திகி ள��நாயக னாவாெர25, 

வா�டம2றியவ ரழைகவ�ணி�� வ@சி%2Eைரக வாைசெகா&டா) (39) 

 

ெகா&டவ)நீ=ைர ெசா2ன�ெம7யா�� ேகாாிநானவ ைரநாயகனா7, 

அ&'டெச7=பகார� தி �நா2யா� ெச7ய$ேபாேர2 ெய25ைரக (40) 

 

ஈதிய�ப�தமய4தியி2 %2விைட ேய ற2ன% 5 நளனிட மா7$, 

ேபா�வ4தவளழைக� ெசா�1மண� ��க$ேபாெம2 5ைர�த�ேவ, (41) 

 

இ$ப'$�க2ற8 க2ன8க)தா2ெச�ல ேய றரச2ேவளி2 வாைதயினா�, 

அ$ேபா�காமமதிகாிக அவ2ஹாிைய� ேதா�திர@ ெச7தி�க. (42) 

 

அ8�தமய4தி காம�தினா�ேசா�4� அ2ன%&ணாம� நளைனெய&ணி, 

ம8கிகிட4ெதவாிட%� ேபசாம� ெமௗன%ற�தா திய�க) க&6 (43) 

 

தாதிக)பா���� தமய4தியி2ற4ைத சா��� மெனதி� தா8க)வ4�, 

மாதவ)நள2 ேம ெகா&ட மயக�ைத ம�மம2றி ெசால�தானறி4�, (44) 
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அ$ேபாைத�ப�தா5 ேதய���பிற கான தமய4தியானவ��, 

ெச$ப%ட2.யவர ெமன�ெசா�1 சீகிர� ேவாைலைய� தாெனCதி, (45) 

 

R�வ�ைகS4� Sயவி6�தபி2 ெதா�?லைகயல8கார@ ெச7�, 

ஓ��ேபாிைகய'க�ெச7�பல �க4 தIவிடமி�ைகயிேல, (46) 

 

ம2னவ�/�ட8க) தாE�வரநள மஹராஜனவ2 மாதவைன, 

த2Eளமி��தி ேமளதாள��ட2 றாE�ரதேமறி�தாE�வர. (47) 

 

ஈ8கி4தகாாிய4தா2 நடகஅைத ேய 5நாரதனவ2 பா���, 

ஆ8�வி&ணவ�ேகானிட@ெச25தம ய4தியழைகவ�ணி� ��ெசா�ல, (48) 

 

ெசா2னGட2 காம4தைலேகறி அவ2ேறாணி�தி�$பால� Jவ�ட2, 

ந2னயமா7ர தேமறிகன�தி� நா'வ4�நள2ற2 ைனகாண, (49) 

 

க&6நா2�ேப�� நீேரா�பகார8 க�தி�ெச7�ரெத2ன ெவனி�, 

வ&6ெமா7�8/4த� தமய4தித2னா� வா6ேறா� Rதாக�ெச�?ெம2ன, (50) 

 

எ25ெசா�லேக�6� தா8கேளாேதவ�க) யி2ப�2ப� பிணி�)ளநர2, 

க2ைற�ேத6�ப.$ ேபாலநாEமி4 தக2னியா� வா'ேயவ4ேதென2ன, (51) 

 

அIGைரைய ேக�6 ேதவ�களானவ ரானத$ப'யி8 கானா?�, 

ஒIவிேயெய8களா� ெப&ணிட�நீ�ெச�ல GUப4ெதாியாம� 

ெச7ேவாெம2ன,(52) 

 

தமய4திெயE8க2னி யா�காம�தி� த6மாறி யைல4���கிேறா�, 

அம4�ெச2ெற8க) Rதென25ெசா�ல வா���&ய� வி@சயறிெய2ன, (53) 

 

இ4தவித4ேதவ� ெதா4தைரெச7திட ேயனிவ�களி2 விேராதெம2ன, 
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ப4தன��ட2 மனெத&ணி�ெச�வதா7$ பா��திப2 நளEெமா$�ெகா&6, (54) 

 

ேதவ�களானெபாிேயாேர யாE@ெச�கிேற2 ெப&ணிட4 R�வனா7, 

ஆவதழிவ�4ெத7வ�ெசய�பிற க'ய2ேபாி�வ�� த�ேவ&டா�, (55) 

 

இ$ப'=ைர���தமய4தியர& யிைச4த8�நள2 ெச2றபி2ன , 

ெகா$ெபன$பா���� தமய4திJ��சி�� ேகாாியாசன� தம�ெம2ன, (56) 

 

ஆனவரசனழைகக&6ெசாகி ஐயேனநீரா ரைற=ெம2ன, 

தாE4ேதவ�Rத2 நானா��நிடத4 த2பதியா) நளென25 ைர$பா�, (57) 

 

இ4திர2�ேபர2 வ�ண2த�ம2 யிவ�க02ைன மண@ெச7திட, 

அ4ேதாெய2ைனவிட நா2வரநி2கா�ய� யாெதனேக�க வவ)சிாி��, (58) 

 

ந�லெமாழிதைன� ெசா�லவ4தீ�ப�சி நா�'யெத�லா மற4�வி�W�, 

ெதா�ைலவ��ேதவ� ெயன��த4ைதயா� �ைரவி0ைர$ேப2 ேக0ெம2ன, (59) 

 

அ2ன�வ4�த� மழைக�ெசா�லமண� யா2ெச7யவி�க யி�வைர, 

க2ன�வி�மாரனா� கல8�ெம4தைன க�யாண@ெச7 யக��ெம25, (60) 

 

அ$ப'நீ�ெச7ய மா�Wெரனி�ேவ5 யாைர=�நா2மண@ ெச7யமா�ேட2, 

இ$ேபாெத2Eயிைர வி�'6ேவ2ஹாியி2 ேபாி�சா�சி நீரறிெய2ன, (61) 

 

ஈ�நிகA�திட ேக�6நளபதி யி4திர2�ேபர2 வ�ண2ெயம2, 

மாேதவாிட�வ4�ைரக அ2னவ� ம�மறி4ேதாமரேச ெய25, (62) 

 

ஆனதறி4� ேதவ�ெச�லநள ேனாைட�ப�தா5 ேதவ�க0�வர�, 

தானறி4��ம2 யி��திநா)பா���� தாதி=ட2ற மய4தித2ைன. (63) 
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ம8களமாக�சி8 காாி��க�யாண ம&டபமைழ�� ம2னவ�க), 

த8க)ெபய� தைன�தாதிெசா�1வர� தானறி4� தமய4திவர, (64) 

 

அ8கவ8க@சீன� க18க�ேநபாள ம7ேயா�திசி4� ம�ச/��சர�, 

த8�@ேசர�ேசாழ� பா&'=�ேகரள� தாG�விராட�த ரசெர2ன. (65) 

 

ேகாசல�பா@சால ெமா�'ய�ெட8கண8 ெகா8�கா+ மீரமரசெரன, 

ஆைச=ட2ெசா�ல ேக�6�தமய4தி அறி4�நளைன $பா���வர, (66) 

 

இ4த$ப'ெசா�1� தாதி=�வ4த8� ேய ��நிடத�ந ளெனனேவ, 

அ4தவிட%ைர ெச7ய�தமய4தி யானவ)பா��� 5� தா2நிைன��, (67) 

 

>வினி�நளென2பவ ெரா�வேர ெபா�4திநா�வரா7� தாமி�க, 

ேதவ�ெச7Fதி�ெவ25 தியானிக சீகிர�நா� வ�8ேதவராகி, (68) 

 

வி&ணிட@ெச�பவ� நீ=�நளE� வி��பி�தி�மண4 தாE@ெச7�, 

ம&ணி�.கேXமமாகேவ வாA4திடவாA�திேனா� நீயறிெய25 ெசா�1, (69) 

 

இ$ப' ேதவ�க) ெச2றபி2ரதிேயா யி4திராணிேமனைக ேயார�ைபேயா, 

ெகா$ெபனேவ4த�க) தமய4தியி2ற2 ேகால�ைதக&ட8 �ைர�தா�க), (70) 

 

ம@சவழ��ைம$ ெபா�டழ��ந�ல வாயிதAதா�>ல�த 2னழ��, 

ெகா@.�ப'வி  ��வ�தினழ�� /4தலழ��நா� ெய2னெசா�ேவா�. (71) 

 

நாசியழ�� நளினக&ணழ�� நா68கர4த2னி ய�தழ��, 

�சியமா�� வயரழ�4�ைட ேமவியகாலழெக2ன ெசா�ேவா�, (72) 

 

ப�டழ��வாயி  ப�லழ��நைம$ பா��8கைடக& ணி2றானழ��, 

இ�ட>ஷண�தி2 ற2னழ�மி4த ம8ைகேபா கா&கிேலா ெம2றி�க, (73) 
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ம�தள�L�'� த�>�ஜால��ைண=� ம�லாிநாக.ர�ேபாி, 

சதிக அ&ட� ெவ'�திடநள2ேம  றமய4தி��பமாைலயி� (74) 

 

ேதவ�களானவ� நளE�வர� சீகிரமாக வளி��வி�6, 

ஆவ?ட2றி� க�யாணம&டப� அம�4தி�4தன ரIவிட�தி� (75) 

 

க�யாணம&டப@ சி8காாி�தா� ேவ4த2 ெசா�1யெசா ேபால ெச7தா�க), 

எ�ேலா�மான4தமா7 வ4�/'னா� ெய8ெக8��நி25 /�தா'னா�க), (76) 

 

வாைழக%�க) நா�'னா�க) ெந6வானம�6� ப4த�ேபா�டா�க), 

ஆழிேபா றிைரைய யி�டா�க)அல8 காரமாகசால� க�'னா�க). (77) 

 

த8க�தினா Yைண ந�டா�க) - மிக - தாவியக&ணா' மா�'னா�க), 

ெபா8க%ட2 ெபா�ைம$ ப�சிலகா�றா ெபா சி�6ேம  க�'லைம�தா�க), (78) 

 

மாணிக�தீப8க) ேய றினா�க)ந�ல வாைடக+Rாிக) தீ�'னா�க), 

ஆணி$ெபா2னாைட க)சா றினா�க) ப2னீராக�ெத�ெவ8� J றினா�க),(79) 

 

ச4தண�தா� ேகால4தீ�'னா�க) ப@ச த�ைவந2றாக நா�'னா�க), 

.4தர$பா1ைக R றினா�க)ந�4 Rப%�தீப%� கா�'னா�க), (80) 

 

ம�தள�பி�W� த�>�ஜால��ைண=� ம�லாிதி�தி நாக.ர%�, 

ச�திகஅ&ட� ெவ'கநள2�ம2 றானைதக&6 மகிA4தா�க). (81) 

 

சிவEைமேவத2 வாணி=�.$பிர ம&யE�வ)ளியாைன%கE�, 

அவனி�வ�லைப யி4திர2ற2ேறவி யமர�%னிவ� யாவ�க0�, (82) 

 

மாதவ�>.ர� மா8க�ய$ெப&க0� வ4த8க�ம&டப@ ேச�4தா�க), 
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சாதகமா7நள2 க8ைகதீ��தமா' ஜIவா�ச4தண4 றா2றாி�தா2. (83) 

 

மாைலம�ட@சர$ பளி$ப�ட%� வா�வைளய� பதக�வைள, 

காலணிைகவைள Lதா�பர�ப�6 க�தியாG4 தாி��ெகா&டா2 (84) 

 

தாரணிேயா�ெகலா4தா7 தமய4திைய� சாரநளன� கி�ைவ�தபி2, 

சீ�ட2வதி�ட� த�$ைபெகா)ளவ8� ேசர�த&6ள� பர$பினா�க). (85) 

 

உ�தம%னிவ� ம4தர@ெசா�ல வ$ேபா-ேவாமாகினிவல� ெகா&6வர, 

ந�திேயத�ம8க) தா2ெச7யச�திய� நா'=லகி� நிைல�தி�க, (86) 

 

ச�லாபமாகேவ �மE4த2ெப&ைண� தா2பி'��நள2 ைகதனிேல, 

எ�ேலா�மறிய� த4தா2றமய4தி ேய றகர�நள2 றா2பி'�தா2. (87) 

 

ம8களகாாிய4தா2 %'யவ8� மாவி<Mல�.மி ேபாெலC4தா�, 

த8கி6�ந றீைய� . றிவ4தா2றம ய4திகா Yகிய� மியி�ைவ�தா2. (88) 

 

%2ேனய�4ததி கா�'ைவ�தா2 ேமான- %னிவ�தா7த4ைத மா�சரண�, 

அ2�ட2ேசவி��� தமய4தி=ட2 அMகியIவிட� � றி�4தா2. (89) 

 

வானவ�>மாாி R றினா�க)அ8�- மா%னிவராசீ� வாத@ெசா2னா�, 

நானிலமரச�ெபா2 மலாிைற�தா� நா'$ெப ேறா�க) வாிைசS4தா�, (90) 

 

ப 5)ளப4�க) ெமா7��ெகா&டார8� பாைவ.ம8 க1க)/', 

அ ைறய$ேபாதினி லான4தமாகேவ யாவ�@ேசாப ன8ெகா�'னா�க), (91) 

 

இ4திரE�நளனிட@ சிலGெப ேற க�சனிய ெனதி�வரG�, 

வி4ைத=ட2ெவ� சீகிரமாக வி��பி�ெச�?8கா�ய@ ெசா�?ெம2ன. (92) 
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ஆனேதா�காாிய@ >தல�தி��ம2 அவ2மக) தமய4தியி2ற2, 

தானழ�ெகவ ரானவாிைலெய2றா ாினி?)ளவ�க) சா ற, (93) 

 

அ$ப'ெகா ற$ ெப&M�க�யாணமா மைத�ெச25 யாE@ெச7�வர, 

ெகா$ெபன�ெச�கிேற2 ெச7�வாி1ட8ேகா ாிெகா6�திட ேவ&6ெம2ன (94) 

 

இ�ெமாழிேக�ட8� ேதவ�க0�நைக� ெத�மாலானத4தர@ ெச7�பா��ேதா�. 

அ�ெமாழிெபா7 யாகிநளைனமண% ம8�தமய4தி யவ)ெச7ய, (95) 

 

ஆதலா�நா8க0� வ4தன�நீ�வா�� அ7யேனெய2றிவ� க)நிகA�த, 

சாதகமா7ேக�6 SேரAGலக%4 தா2கல8கேகா ப%&டாகி, (96) 

 

வி&ணவேரயி� ெய2னஅனியாய� ேவ&'�ேதவரான ேப�க) நீ8க), 

ம&ைணயா0�நள2 G8கைளயி$ப' மானப8க$ப6� தினா2பா�� (97) 

 

அ$ப'�ெச7யவ��த� ேவ&டா�ெய4த2 ஆ&ைமைய�ெசா�கிேற2 

ச 5ேக0�, 

இ$பநா2ெச2ெறா� சி றரசைன� Fதிவனிடமாட� ெச7தி6ேவ2 (98) 

 

ெச7தபி2�நள2 ெச�வ�>மிசீைம ெச�ெபா2னாபரண ெம�லா4ேதா���, 

உ7யமண@ெச7த ப�தினிைய$பிாி� ேதா�6ேற2 கா�'னி�பா�ெம2ன. (99) 

 

மாரைன$ேபாெலா�த ேமனிைய�ைல�� மாநில%)ேளா� பழிக�ெச7�, 

சாரம றசி றரச��� சைமய�தானிவ2 ெச7யநா2 ைவ�தி6ேவ2. (100) 

 

ெவ7யவ2மதியிI Gல�)ளவைர வி��பி�ெச7=�ெய2 காாிய�ைத$, 

ெபா7யாகாம1ைதயா வ�க0@ெசா�ல$ ேபாகிேற2நா2 ெச7ய$ேபா8கெள2ன, 

(101) 
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அ8�யிIவித@சனிய2 சபத@ெச7 தMகிவித�$ப நக�வ4� 

த8கிமைறயவ� ேவடெம6�திவ2றா� ம2ன2நளைன வ4�காண. (102) 

 

ச�திய�ெபா5ைம சா4த4ெத7வபதி த�மதான�>& 'வனி�க, 

ந�திவ4தகா�ய மாகாெதன�ெசா�1 நா'$பா��திவE4 தா2%ழிக, (103) 

 

ஐையேயாவா7 ெகாC$�சீைலயா�வ4த தகைதேபாலா� ேசயி�ேசதி, 

ைபயேவசனிய2 கால�வ��வைர$ பா���கா�தி �4தா2ேவ4தனிட�. (104) 

 

ஈ8கி�கம2ன2 தமய4திைய$பா��ெத2 நக�ெச2றிட ேவM�ெப&ேண, 

பா8�ட2நி2அ2ைன த4ைதயிட@ெசா�1$ பாி4�வா�ெம2 ேற=ைரக, (105) 

 

அ2னவ)ேக�ட2ைன த4ைதயிட@ெசா�ல அவ�க)J��சி� ��தாெனC4�, 

க2ன�ெமாழியாேள ேகா�திர�விள8க கணவ2பி2ெச�ல ேவ&6ெம25, (106) 

 

ஆைன பாிெயா�ைட$ ப�ல�வ+திர மாபரண8காணி சீைமெயா6, 

தாைன%த� ம�கE��சீதன4 தானீ4��மE@ ெசா�?கிறா2, (107) 

 

அ2�)ளமா$பிைள யா8க)தவ@ெச7� அ�ைம$ெப&ைண$ 

ெப 5வள��ேதா�, 

இ2பமா7ைவ�திட ைகபி'�தீ4தன� ேய�ெம2றவ� விைடெகா6க. (108) 

 

அ�ெமாழிநளE� தமய4தி=8ேக� டவ�க)தி� வ'வண8கி, 

ெச�ைமயா7நிடத� வர�ேசதிேக�6 சீைமையய ல8காி�தா�க). (109) 

 

ேமள��ைண த�>�%ர.ேபாிைக ேம&ைம=)ள தவி�நாக.ர�, 

தாளம'கGல ெக8�@ச�திக� தமய4தி நள2றாE�வ4தா� (110) 

 

வ4தவ�கால8க) . 5ேவா�� ெய8�� வா�2றி�' கழி$ேபா��, 
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ச4ேதாஷமா7வி�� வா2க)�கAேவா�� தாவிநள2 ஆசன�தமர (111) 

 

அம�4தபி2 சனீ+வர2 ேறவாிட� ஐையேயா- நா2 ெசா2ன காாிய�ைத, 

சைம4தநள2 றன��ெச7யயிவ2ற2 னாசார4தவ றாதி�க, (112) 

 

எ2ன ெச7ேவாெம25 ேய8கிமன�ெநா4 தி�ைகயி ேலா�தின�நளபதி, 

ந2னயமா7 மல8கழி�திவந8� நா'ைககா�.�தி ெச7ைகயிேல (113) 

 

அ$ேபா�கா1 னி ற&ணீ�%)ளிைட ய8�ெவா�டாம ல�வி�க, 

ெகா$ெபன�சனிய2 மகிA4த8க4ேநர� /�தா'� ெச25�'யி�க, (114) 

 

ஈ�நிகA4தபி2 தமய4திெக ப மீைர4� தி8க0மானGட2, 

சாதமா7�. த2றா2பிறகநள2 தா2களி�� தான� ெச7�ைவக (115) 

 

ேவ&'ய த2பி2ேன ெப&பிறகநள2 வி��பி�தான� ெச7ேதமகிழ, 

>&'வ�க) .கமாகயி�4திட$ ெபா�லாதகால� தினா�நளE�, (116) 

 

ேவ�ைடயாடேவM ெம25ெசா�1வன ேவட�ம4திாி ெயா6தாE�, 

கா�'னி�ெச25 சி8க��1யாைன கர'ையெகா25 ம'�திடேவ, (117) 

 

இ$ப'�ெச7�நள E4த2பதி வ4ேதகம றிவ னி�ைகயிேல, 

%$�ாி [?ைடய4 தணனா7�சனி %ைன4��< கரனிட@ெச25 (118) 

 

ெச2றவ2 நா2சனி யாவைரயட�� தீர2நள2ற மய4தித2ைன, 

இ25பிாி�தவைர கா�'ேலா�', யிIGலெகலா%ைனயா ள�ெச7ய, (119) 

 

வ@செமனகவ� ெச7தா�க)மன� வா6ேற2 ம2னவேனேக0�, 

அ@சி$பய4 தவனிட�ப�திக� டரசென25 நீெய&ணாேத (120) 
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ைதாியமா7�ெச25 Fதாடநீயைழ�தா லவைனயாE மாட�ெச7�, 

ைவர�ைவ�தவ2 பா�சிைகைய�ேதா��� வாழிFAGல கமைதெய�லா�. (121) 

 

நீேயயாளேயக சராதிபதியா7 நீனிலமதி�நா2 G2ைன�ெச7ய, 

ைவய�ைதயா0� நளனிட@ெச�ெல2ன வா��ைதையேக �'வ2 ச�மதி�தா2. 

(122) 

 

அ4தெமாழிைய$ ேபா ற2னைம�ச� கைளயைழ��$�<கர E� நிடத�, 

ச4ேதாஷமா=)ள சி8கார�ைத$பா���� தாவிநள2ெகா? வ4�காண, (123) 

 

க&6நளமஹராஜைன வண8கி ைகக�' நி க வவ�பா���, 

ெகா&டேதாரா சனமளிக$�<கர2 ��பி�6�தானவ2G�கா�4� (124) 

 

பா�லைகயா0� பா��திபேரச 5 பாி4�ேபா�நா� ேபா�த �, 

சி�ட2F�க ளா6ேவா�ெய2றி8� ெச$பி$பய4த வ2றானி�க, (125) 

 

அIGைரைய ேக�6F�களா6த ல4நீதெம25 நளEைரக�, 

ெசIைவயா7$�<கர னா74�பிரமE@ சி�'கஆ6ேவா� வா� ெம2ன. (126) 

 

ெவ7யவ2 .த2சனிய2 மகிைமயா� ேவ4த2நள2 மன4தா2கல8கி, 

ைவய��ேவ4தைர யE$பி$�<கர வரசைனயைழ� �)ேளெச25. (127) 

 

கா=�பலைக=8 ெகா&6வர�ெசா�1 ைககைடய�ைத$ ப4தயமாக, 

ேநயமா7ைவ�தாட$ �<கர2ேதா�க$ பி2ேந�சனி யறி4தி8கMகிேய. (128) 

 

அEகிநள2 ரதகஜ �ரக�யாைன பதாதியவ2 நக��, 

இண8கி$பி'8கி யவைன�தனியா7 யி��தவிசன % றி�க, (129) 

 

அ4தேவைள தனி��'க)வ4� Fதாடலாேமாெவ25 தா%ைரக, 
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ெசா4தநளனறி4 திவ�கைள�த)ள ெகா'யி?�திரவ�ெச7ய (130) 

 

ெச7தபி2 �'க) தமய4தியிட@ ேசதிைய� ெசா�1யிவரகல, 

அ7ேயாெநா4தவ0� ேவ4த��யிIவிதி யா7வரநா�ெய2ன ெச7ேவாெம25. 

(131) 

 

அ4த�சணமி� பி)ைளைய�ேதாினி ல2�டேன றி� த2றாயினிட�, 

ச4ேதாஷமா7 ெகா&6வி�6 வ��ப'தமய4தி யவ0மE$ப, (132) 

 

சகலசிற$�� �<கரEகீ4� ச4யாசிைய$ேபால ேவட� >&6, 

அக�கல8கி�த2 ேறவியிட�வ4� யாG@ெசா�1 J25 நா)வைரயி�, (133) 

 

அ2ன�ைத=2னா மலவதி$படG மாியநி2ற4ைத ெய2ைன�ேத', 

க2ன�வி� மயிேலமாபாவி�4தைன க�'ெகா6�தன� பா�ெம25. (134) 

 

இ$ெபாியப�ட ண�தினி1�வ� ேய றி�கJ25 நா)வைரயி�, 

ெகா$ெபனவா7ெமாழி ேப.ேவா�ம2ன8 ெகா&டளி$ேபா�க ளி8கி�ைலெய25. 

(135) 

 

ஆனதா�>�வ�தி லா�க2னம� யா%மளிகாம� ப�'னியா7, 

கானமயிேலநா�ெச7யயி$ெபாC� க�திவா7�த ைத$பா�ெம2ன, (136) 

 

ெக�டவைர$>வி� கி�டேவேச�கா�க) கிள�பிநாமாக$ ேபானா?�, 

ச�டமா7$பிறேக நி4தி��$ேப.வா� தாரணிவழ கமி�ெவ2ன. (137) 

 

ம4திாிமா�க08 �'க0�வ4� மாFதாடேவ&டாெம2 5ெசா�ல, 

அ4ேதாவவைர நானத�'விர�ட யாE�ெபா�லாத வென25ைரக. (138) 

 

>வி றகைடயி� ��ைலவி க -�1 - யி�4தகானி� >ைனயி�க, 
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ேமவி�சி8கமி�4த �ைகயி�நாி - ேவ&'யி��த� ேபாலா�.ெத25. (139) 

 

ச�லாபமாக$ ெபா2\@ச1ேலறிேய தாதிய�அ2ன�ெகா 6��வர, 

உ�லாசமா=ற கா�'லைலயாம� G2ற4ைத �ேட� ெம25ைரக, (140) 

 

இ�ேசதிைய� ெசா�ல ேக�6�தமய4தி யி'விC4தா ?�நாயகேன, 

அ�சம2றிம' ேய4திவா8கேவM மத �$பயேம ென25ைரக (141) 

 

அ�ெமாழிேக�6 நளபதிகா�'னி லானமி�க%� கா7கனி=�, 

ெச�ைமயாயி��8 க�%)ளி2ேபாினி� ெச4ேதேனப6க ேவMெம25. (142) 

 

எ2ன பய%ற� ெசா2னா?�அவ) ேய றத2 நாயகைன$பிாிய, 

அ2னமயி றம ய4தியாலாகாம ல2னவ08/ட� ெச�?ைகயி� (143) 

 

கானி1�வ�� ேபாைகயி�சனிய2 க�திய2ன8கைள வி6க�, 

தானறி4�வர நள2க&டதைன� த2ேறவியிட4தா E@ெசா�வா2. (144) 

 

அ'��பசி�� .வாமி=�பா��தி4த அ2ன�ைதந�ெம திேரயE$ப, 

பி'�திைத�.�6ந� பசியா5ேவா�ெப&ேண பாெர2றவE@ ெசா�1, (145) 

 

ெதாட�4� பி'க� ெச�?ைகயில2ன4 �)ளிேயா'�ெச 'மைறவி?�, 

அட�4தகா6க ெள�லா�நள2றைன யைலய�ெச7ய வவன?��, (146) 

 

ெநா4தவE�கி ய2ன�ைத$பி'க ெநா'யி�வ+�திர4 த2ைன$ேபாட, 

அ4ேதாபறி��$ �<கரEமி�G மறிசனிமா7ைக ெய25ெச�ல, (147) 

 

அ8�சனியிட ம2ன8க) ெச2 றைற4தகல யிIவிட�நள2 பா���, 

ம8ைகேயநி2ைன யா2மண@ெச7ய�சனி வ@சக% றவ ென2ைனயி4த. (148) 
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வாதைன�)ளாகி ைவ�திடG�யி� வ&ண�ழ4ைதக) ெச2றேசதி, 

மாதரேச Rத2 வ4ெதா25@ெசா�லாம� மய8கி ேறென2றவனCக. (149) 

 

அ$ேபா� ப�தினிய&ைடயி�4 தவைளயேன நீ�யாGமறி4 தவ�, 

இ$ப'வ4தவிதி கCகலாேமாெய25 நள2க&ைண�தா2 5ைட��. (150) 

 

க�'னேகாமண� ேதா'�கஅவட2 க&டா8கி$�டைவ ையகிழி���, 

ச�டமா7நள2 ேம� ேபா�தி �க4 தீ�க�தானி �வ�வழிதா2 நடக, (151) 

 

அ8�வழிநா2� ெச�ல$பா���நள2 ஆ74�ைர�ெத8 �நா�ெச�ேவாெம2ன, 

ம8ைக=8ேக�'4 தகா�ைடவி�68க) மாமி�6ேபாகலா� வா�ெம2ன, (152) 

 

அ�ெமாழிேக�'� காதினி]ய�ைத ய8�கா7�சி வி�ட� ேபா�நள2, 

ெச�ைமயா7நா2 ெச�லெக�டவாின�ைத� ேசரலாேமாெப&ேண 

ெய25ெசா�1, (153) 

 

ேபாகிறவழிநி2ற4ைத நக�ெச�?� ��திரைன$பா�� த8கி�ெவ2ன, 

வா�ட2வரகானி� கா7கனிதைன வ�4தி�தி25 �Cதிதனி�, (154) 

 

ப6��ற8கிடேவM� ெப&ேணெய2ன$ ப�தினிேக�6$ பைதபைத��, 

அ6�தக�டமE பவி$ேபென25 யவ0@ெசா�ல நள2ேக�6, (155) 

 

ஆன�ய�தைனநாE� நிைனயாம� அ2னேம=2னா� மற4தி�க, 

தாE2ைன$பிாிேய2 நீ=�மய8காம� தாE�வாெவ2றிவ� ேபாைகயிேல, (156) 

 

க�?%)0�ப6 �ழி=�ேம6க) கதி�தகா�'னிேல சனிய2, 

ெதா�ைலெகா&'வ�க) நட4�ெச�வைத� ேதாணியறி4தன2 F�ச�தினா�, 

(157) 
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அIவித@ெச25 �ள�ைதக&6 �ன� அ�4த�தமய4திகைள��, 

ெசIைவய ற ம&ணி�ப6�� நி�திைர ெச7கி2றத2ேறவி த2ைன$பா���, 

(158) 

 

ெபா�லாதகால8க ளி$ப'வரG� ��பசயன� ேபா7>மிய�, 

ந�லேதா� ப@சைனயாகG� மி�க�நா'�தாதிக ளா7யி8கி�க. (159) 

 

இIவிதகால�வரலா�ேச இ4த$ெப&M� நா2ெசா2ன %2ேப�ேச, 

ஒIவி$ப68 க�ட�பா�காம� நானி4தG�தமித2 ைன$பிாிேவென25. (160) 

 

த4ைதநக�வழி கா�'வி�ேட2ைதய� தா2ெச�வாெள25 சனி��ணிவா�, 

%4தாைணைய கிழி�தரச2 க�'ேய %ைன4 �நி2றவேன �ெசா�வா2. (161) 

 

இ4திரைன�ப�தா� ேதய�தரச�க) ெய�ேலாைர=�ேவ& டாெம25ெசா�1, 

ச4ேதாஷமாயி4த$பாவி தைன$பா����தா E�மண@ெச7தா) பா�ெம25. (162) 

 

அ$ப'�ெசா�1யவ2 நட$பா2 பி2� யMகிவ4 தா%க� ைத$பா�$பா2, 

ெகா$ெபன$பிரம ெனC�ெதன�ெசா�1ேகா ெவ2றலாிேய தானCவா2. (163) 

 

ெப&ணைசெய2கிற சாகர�தா1வ2 ேபணிேயக�6&6 தா2கல8கி, 

ெய&ணாெத�லா ெம&ணி$பசியா� நி�திைரயி$ப ட$ேபாகிறாெள2றறி4� (164) 

 

.4தரமாகேவ ெப 5 வள��தத2 . ற%றGகைள மற4�, 

வ4ெத2ைன�சத ெம2றி8�ந�பின வாிைவையவி�6 நா2ேபாேரென25. (165) 

 

இ$ப'�ெசா�1ேய ச 5ேபாவா2 பிறகிைச4�வ4� %க�பா���, 

ெகா$ெபன$�ல�பி J��சி�ெதC4�பி2 ேகாாிய8�நி2 5ைரகலானா2, (166) 

 

மாதவாேகாவி4தா நாராயணாஎ2 மைணயாைளவி�'ேதா நா2ேபாேற2, 
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ஆதரவ றவ ளாதலா�கா�'னி ல2�ட2 கா��திட ேவMைமயா (167) 

 

சி8க��1யாைனக ர'ப2றி=� ெச4நா7 �1மி�க8களினா�, 

த8கி6� ேப7களா�யிட�க)வாராம� தா7�6ேச��தி6�சாமி ெய25, (168) 

 

இ$ப'�ெசா�1� த2ப�தினிையவி6� ேதகியவ2 கா�'�ேபாைகயிேல, 

அ$ேபா�சனிய2 அகினிையவி� டரசைன��& பமிய ற�ெச7ய, (169) 

 

ஆன�ேபா�கா�'� J8கி$�த�களி லகினிபி'�ெதாிய நள2, 

தானக$ப�6$ �ைகயி ற�தளி���த2 ேறவிையெய&ணி� தி��ைபயி�. (170) 

 

தீயி�விC4� சனிய2பா�பாகிேய ெச2றவதி= 5 ேவ4ைத$பா���, 

வாயாலைழ��ைம யைடகலெம2ேற2 வ2�ட2ெய2ைன நீ� கா�ெம2ன. 

(171) 

 

ஆப��ேவைளயி �ெவ2ெற&ணிநள2 அரைவ$பா��த8 கிரக�தினா�, 

பாப�வ�ெம25 த2னிட�பாராம� பாி4�பா� பி2வா�ைகபி'��. (172) 

 

Rகிெயறியசீறி� த2ைகக'க� ேதா2ற?�வ� விகாரமாக, 

சீகிர�பா��� த2ப�தினி=ைர�த ேசதியறி4த8� ெசா�?கிறா2 (173) 

 

ஆதைரெப&பி)ைள வி�6��ணியி�லா தைல=ெம2ைன�சர ணைடய, 

பாதகெம25நா2 ெச7யகீாிதைன$ பா$பா�திெச7த ைத$ேபால�ெச7தா7, (174) 

 

எ25ெசா�லசனி யாகியபா��� ெயழி?ட2ேக�'ைத� தா2சிாி��, 

ந25ெச7ேத2நீ�� பிைழ��வழி� நாE4த2Uப� மைற�ேதென2ன, (175) 

 

ஆதலா?�மிட �2பெம�லா4தீ��தி8 கானபி2நீ�� ெய2ைனநிைன�தா�, 

சாதகமா=மேக  ப�டUப�ைத� தாE@ெச7ேவ ென25சனிெசா�ல, (176) 
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ந�லெத2ெறா$பிேய கா6மைலதா&' நா6மேயா�தியா) ாி�ப�ன2, 

வ�லசைபவ4தர சைனவண8கி வா�ட2நளE@ ெசா�?கிறா2, (177) 

 

நவக&டமைதேயா� �ைடயா7ஆ&ட நள�சரவ��தி யி2நிடமா7�, 

தவெமன�.ய�பாகி யாயி�4ேத2றா2 ெச�லக1யா �நாE�வ4ேத2. (178) 

 

ேவணப'யான பாக8கைள�ெச7ேவ2 வி��பி�சாரதி ேவைல ெச7ேவ2, 

காணேவெய2ெபய� பா�கென2பா�க) க�திைவ�ெதைன கா�ெம2ன. (179) 

 

அ�ெமாழிேக�6 ாி�ப�னனி�ெம2 றைறயநளE ம8கி�க, 

ெச�ைமயா7ெபௗ^ களி�வைரவி�6 சீகிர�நிடத� வ4�பா�க, (180) 

 

பா��திடநள2ேபா7$ �<கரனா)வைத$ பாி4தறி4� விதிSெத25, 

ேவ��திவE�கி ஐேயா�தியா&'6� ேவ)ாி�ப�னைன வ4�க&6. (181) 

 

நள�சரவ��தி யி2னிட@ேசவக� நா2ெச7யகால கதியாலவ� 

தள�4�ெச�ல நா2யிIவிட�வரG� தா�ேவ4ேதைவ� �காெர25ைரக, (182) 

 

ஆனெமாழிைய$ ேபா1வைனயி��த வ8�நளE மிவைனக&6, 

ேமான% றி�4� த2ேசவகென25 %ைன4தறி4 �ள8ெகா&'�க, (183) 

 

இ$ப'யி�க வ8�தமய4தி ேய ற�யி�நீ8கி� தாெனC4�, 

ெகா$ெபன$பதிைய$ பா����த2சீைலைய ேகாாிகிழி�தி�$பைதக&6, (184) 

 

இIவித@ெச7�த2 நாயக2ெச2றன ெர2றறி4� >மியி��A4�, 

ஒIவிேயJ��சி��$ பிற&6�&டவ 0�தமியC� ெசா�?கிறா). (185) 

 

மாைலயி�6வ4 தம2னவேரமைன யாெம2ைன$ பிாி4தீேர, 
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ஆைலக���ேபா� நானி�க�2ப மா�ெம2ெற&ணி நட4தீேர (186) 

 

எ2ைனயறியா ம�நி�திைர=� வரயி$ப' ேமாச%மாேனேன 

த2ன4தனிேயநீ ெர2ைனவி�6�ெச�ல� தம�நா2�ைற ெச7யவி�ைல. (187) 

 

ச4திரைன$ேபா2ற த8க)%க�ைதநா2 சாமிெய$ேபாயினி காண$ேபாேர2, 

ெபா4தியிெல2Eயி� ேபாயிநீாி�க$ >மிேயா�ெம7க� தவிகி2ேறேன. (188) 

 

எ2ைனமண@ெச7 �ைக$பி'கGம கி4தக�ட8க) வரலா�ேச, 

ம2னவேன தமேகவ�பணிவிைட மாபாவிெச7யாம� நா2 ேபா�ேச, (189) 

 

தாமி�கயி4த கா�'னி�பய%4 தாெனா2றி�லாம ேலநானி�க, 

சாமிநீ�பிாிய�� க�தினா�ெநா4� தவி�ெம4தைன$ பா�ெம25, (190) 

 

நாயக2கா�'னி� வி�டாெரன�Rறி நா2ெசா2ன�  ற�ைதநீ�ெபா5��, 

மாயேனகா�ெம2 ற2னவ0@ெசா�1 மன%�கிேய தா2�ல�பி, (191) 

 

ேவதEெமCதயிI விதியா�.ேத ேவ4ேதெய2ைன வ4�பா�ெம25, 

சாதகமா7�ெசா�ல$ ப�சிமி�க8க) தாEமிைத$பா� �தி�4த�ேவ, (192) 

 

இ$ப'=�கியி�ளி� ெச�லG� ேய றப�சிமி� க8க)மர�, 

ெகா$ெபனயி�க$ பா����த2பதிைய ேகாாிேக�'வ0@ ெச�?ைகயி�, 

(193) 

 

சனியி2மா7ைகயா� பா�பாகியிவ)த2 கா1ர&ைட=@ . றிெகா)ள, 

அனியாயமித  ெக2ெச7ேவ2வா�ெம2 ற2பைனநிைன4 தCைகயிேல, (194) 

 

அ�ச�த8ேக�ட4த கா�'னி�வாC மதிFரனான ேவடெனா�வ2, 

உ�சிதமான��லாG@ சி4Rர$ெபா�ேடா8�� சி8க$ப� சிவ4தக&M�, (195) 
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நாசிவிகார%ைடய வனா7வி�ைல நா'கரமதி  றா2பி'��, 

ேபசிவ4தவE� பா�ைபெவ�'�த)ளி$ ெப&ணழைக$பா�� ��ெசா�?கிறா2, 

(196) 

 

உ2னத%)ளெய2 மாதரேசகா�'� ஒ&'யா7 யி8காைர�ேத'வர, 

அ2ைனத4ைத=4 த2ேப�%�ைரெய2 ற@சாம�ேவ டE�ேக�ைகயிேல, (197) 

 

ப�தினிேக�ெட4த2 த4ைதேப��மனா� பதி=�நள மஹராஜனா�, 

ந�திநவக&ட மா&டவறாமவ� நா'$ேபாக� ேத6கிேறென2ன. (198) 

 

அ$ப'ெகா றெய2 ம2னைனெய8ேகE� அ&ணாேவநீ� 

பா��த�&ேடாெவ2ன�, 

த$பிதம2றி�தமய4தி ேக�கG� தாவிேவடனதி காத� ெகா&6, (199) 

 

ஒ&'யா7வ4தவ ளானதினா�ேவட2 G)ளமறி4த8� ெசா�?கிறா2, 

ம&டல4த2னி?2 பதிைய$ேபா�ேவ5 மானிடாி�ைலேயா ெவ25ெசா�1. 

(200) 

 

சி2னவயதினி� சீரழி4�நி க சீேதவிேபாெலா� தUபவதி, 

அ2னமி�க$ பசி�&ணாதவ�ேபா� அச�6வா��ைதக) ேப.கிறா7. (201) 

 

சா8கால4த2னி� நா�காம]ைலெச7ய சா�திய$ப6 ேமாவானதினா�, 

ஆ8கால�வா1ப� �னாக$ேபா�ேத யறி4�ைரகி ேற2ேக0ெம2ன. (202) 

 

இ�ல�தி�ப�தினி ெயன�&டவைள ேயவ�பணிவிைட தா2ெச7யநி2, 

ெசா�?கிர&6நா2 ெச7யவி�ைலெய4த2 Fரபராரம� ெசா�கிேற2ேக), 

(203) 
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க2னமி6ேவ2 �ைத$ெப6$ேப2��'� க�தி�ெச25 %'$ெப6$ேப2, 

அ2னேமெசா�$ெபா 'யி6ேவ2வைல க�'மி�க�ைத நா2பி'$ேப2, (204) 

 

ேதE4திைனமாG� வ)ளிகிழ8�க) சீ�ெப�மாமிசவைக ெய�லா�, 

மாேனெய2னி�ல� தி�ேவன�&6 தி25மத2ரதிேபா 1�$ேபா�வா', (205) 

 

ஆதலா�நீெய4த2 பிராணசகியா� மானமணவாள2 நாEனகா�, 

பாதகEைரக� தமய4திேக�6$ பைத�தவனிட@ ெசா�?கிறா), (206) 

 

ஈனசாதியி�பிற4 தவேனெநறி யி2னெத2றறியா நீ�Jடேன, 

ஆனமைறயறி யாதவேனெய4த2 ஆப�ைததீ��தாேய அ&ணாேவ. (207) 

 

ஐ4�ேப�ப�தினி தாயா��யிைத யறியாமலாைச ெகா&டவைர, 

ைந4�ேபாகேய ம2கைதயால'�� நரகி ற)ளிேய நாச@ெச7வா2. (208) 

 

ம&ணி�பிற4 ேதா�பிறெப&ைண நிைனகமாதன மாயிசழ�பல�, 

க&ணி� நி காமேல நசி��$ேபா�மா� க&டறி�ெர4த2 அ&ணாேவ. (209) 

 

ஆனதா� நீெச7த � ற�ைத$ெபா5க ஹாிைய�ேதா�திர@ ெச7தி6வா7, 

நாEன��த8ைக ெய2றறி நீெகா&டநா�ட� வி6மினி அ&ணாேவ. (210) 

 

ேவணநீதிெய6�� ைர���ெய�' ேவ$ப8கா7க ச$�மாறா�ேபா�, 

ேதாணி�தன� மரண%&டானதா� ேதாைகமஹிைமைய யறியாம�, (211) 

 

மாேனமயிேல மரகதேமேதேன வ@சிேயநீெசா�?� வா��ைதெய�லா�, 

தாென4த2ெசவி யிேலறவிைலேமாக4 த2ைன�தணி� திடவா�ெம2ன. (212) 

 

பாவ�&ணிய�ைத நா8களறிேயாேம பா��ெத2ைன� ேசரயி�த�ண�, 

ேமவிேயவாெவ2 றைழக�தமய4தி ெம�1=8ேகா பி���ெசா�?கிறா). (213) 
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J�க�ண%)ள ச&டாளேனெய2%2 %க�ைதகா� 'நி�லாேத, 

பா��ெளன�நீ ெச7தந2றிதைன$ பா���$ெபா5�தி�4 ேத2பா��, (214) 

 

இ$ப'யத�'� ெசா�லG�ேவடE கி�க&சிவ4த வ2%ழி��, 

க$பி�தமய4தி ைக$பி'கவர கடGைள�� தி��க பினா�, (215) 

 

ேவடE@சா�பலா7$ ேபானபி2பா��� விசன% 5வழி தா2நட4�, 

ஆடவைனநிைன4 த8�)ளப�சிைல யாG4தி2ன Gயி�ேபாகாம�, (216) 

 

சனியி2 மா7ைகயா� அகினிெயறிய� தா2விC4ததி�யிற $ேபாெம25, 

கனிவா7�ழ�தீ=8 க பா��ளிர க&6நம��சா வி�ைலெய25. (217) 

 

சி8க��1யாைன கர'கா�கைள� ெச25நா�பி'க ெகா�?ெம25, 

ச8ைகயற�ெச7ய$ பய4�ேவா'ட� தன��சாவி�ைல ெய25ெசா�1, (218) 

 

நட4�ெச�லகா2 %னிையக&6 நம+காி��நட4 தைத�ெசா�ல, 

கட4த%னிவ� தி�'யா�பா��� ந கால� வ�ெம2 5ைர�தபி2ன , (219) 

 

J25வ�ட@ெச2ற பி2நீ8க)%2ேபா லரைச�ெச7� ேXமமாக, 

சா25வாA��க) ெய25ெசா�1� த�மிடமி��தி� தவ�தீ�4தபி2ன , (220) 

 

தா8க0@ெச�ல� .வா� மகாராஜ2 ற2ப�டண�தி2 வழிையகா�', 

ஏ8காமல�மணி யிIவழிேபாெம2 றிைச4�ைர�� வ�க)ெச2றபி2ன . (221) 

 

அIவழிபி'��� தமய4திேபாக வ8�ெபாதிமா�6 கார�ெச�ல, 

ஒIவி$பா��தி வைள$ேப7பிசாெச2 ெற�ேலாேராடெவா �வE�நி25ெகா&6, 

(222) 
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அ�சமி�லாமேல நீாி4தகா�'னி லாதரவ2றி� தனியாக, 

ெம�.�Uபமா7 வ�பவராெர2ன ெம�1யைதேக�6 ெசா�?கிற). (223) 

 

�ம2மக)தம ய4தியாெம2ெபய� வி��பி�சனிய2 மா7ைகயினா�, 

காமைன$பழி�த ெய2பதிநளைன ைகவி�6கா�'� ேத6ேற2ெய2ன, (224) 

 

இIGைரேக�6$ ெபாதிமா�6காரE� ெய�ேலாாிடமிைத� தாE@ெசா�ல, 

அIGைரேக�6$ பயம2றியைழ�� அ8கிராக&'வ ெர�ேலா��, (225) 

 

ஆலமர%8�ள�ைத க&'வ�கள8� ெபா8கி=&6 தா�ப6��, 

ேகாலமா7நி�திைர ெகா)ள�தமய4தி ெகா&ட��டைன� தா2நிைன��. (226) 

 

விசன$படG� அவ�க)ேத ற$பி2 ெம�1=�நட4� வ4ததினா�, 

அச4�நி�திைர ேபாக$ெபாதிமா�6 காராிட�வ4� யாைன/�ட�, (227) 

 

எ���மா�ைட=� அவ�கைள=8கிழி� ெதாி4�ெபா7ைகயி  றானிர8கி, 

க��தி�மகிA4 த8கா'ட�ச�த�ைத க&6 5�த மய4திெயC4�. (228) 

 

விதிவசமி�ெய2 ைனெகா�லாமேல வி�ட�பாாி4த யாைனக0�, 

அதிசயெம25 �ல�பிவி'ய வவெளC4� வழிநடக (229) 

 

.வா�வி2ப�டண4 த2ைனகாண யிவ)ெசா�ைசக&6 �கAேவா��, 

அவாைவநீகிேய தாE4தாதிெய25 யI�திநட4� ெச�?ைகயி�, (230) 

 

ப�ட��ம2ன2 றா7ேகாகிலாேதவி=� பா8�ட2G$பாி ைகயி�4�, 

ச�டமா7$பா�கிவ) ராஜ2ேறவிெயன� தானறி4�கீ யிட@ெசா�வா). (231) 

 

ஆர'தாதிகா) ேபாரவ)நம� அரச�ல�ைத� ேச�4தவ)ேபா�, 

சீ�டனி�க� ெச2றைழ��வா�� சீகிர@ெச�?8 ேகாெள25ெசா�ல. (232) 
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அ4தெமாழிைய$ ேபா�வ4திவரைழ� தரசியினிடேம தா2வி6க, 

ைப4ெதா'=�பா��� நவக&டமா0� பா��திப2ேறவி ேபா ேறாMெத2ன, 

(233) 

 

ஈ�ைரகேக�6 நாE8க4த�வ$ெப& ேய றெமாழி=& 6ெய2றாேய, 

தாதிகளி�ேவண கீ��திெப 5வ4த தாதிெய2ெற4 தைன�ெசா�வா�க). (234) 

 

அ4தெமாழிையேக� டம�4தி�ெம2ன ஆளைன நிைன�� மாயவைன, 

சி4ைதயி ெல&ணி��தி�� ந கால�ைத ேசயிைழயா) வர$பா��தி�4தா). (235) 

 

இகைதயிI விதமாயி�க அ8� ேய ��ாி �ப�னE�நள2, 

தகப'$�சி$ பளி���தா�>ல4 தானீ4திவE&6 தா2 ப6�� (236) 

 

ந�லநிலவி�நம� ேதவிையநா'கா�'னி� நா� வி�6வர� 

ெதா�ைலயைட4 தவ)ெயIவிதமானாேளா ேதானிநிைன4தி வ2�ல�ைபயி�, (237) 

 

அ&ைடயி� நி2றிைத ாி�ப�னE8ேக�டா ���யி4த நிலவதனி�, 

ெகா&'6�ப�தினி த2ேமலாைசவ�� ேகாாியவரவ �ேக றப'. (238) 

 

உ�மழ��ேம?ம� ேந�4தி6�ேவா8�� ப�தினியி2ற 2னழைக�, 

ெச�ைமயா7நிைன4� ெம�தGெம14� சி�தஜ2கைண யா�நீ�வா', (239) 

 

அவைளநிைன4� நீ�%�கியா 5றீ� கா�'� விறெகா'க�, 

தவறிவி�ட8� நிலவிெல&Mறீ� தாெம2றிவ2 இழிவாக�ெசா�ல (240) 

 

அ�ெமாழிேக�6 நளEெம2Uப�தி  காணேதா�ேதவி= %&ேடாெவ2ன, 

எ�ைமைவ�தா0 மிைறவேனேயா�கைதயி�த ைர=&6நிைன4 ேதென2ன. (241) 

 



29 

 

ஆனெமாழியைத ாி�ப�னE8 ேக�ைடையேயா நமகி�Gெம2ன. 

தாெனIவிதமாக வி�கிE�யிதி� சாரெம2னெவ25 தாE@ெச�ல. (242) 

 

இ4த$ப'யி8கி �கG�அIவிட� யிைச4தவித�$ பநக��ம2, 

சி4ைதெநா4தவ2 மக)ம�கைன=� ேதட$பிராமண� த�ைமவிட (243) 

 

கா6மைலவன� ேதயெம8�@. றி க�தி$பா��� கைள�திவ��, 

நா'காேணாெம2ற வ�க)Gள� ெய&ணிநட4� ெச25பதியி�க, (244) 

 

வித�$பநக��ேராகித� ��திர2ேவ&68கி�<ைணயென2 5ைர$ேபா��, 

�த�கமா'ேய ேஜாதிடசா�திர� /�ேவா�ெய2 %2ெனவாி�ைலெய25. (245) 

 

வி��ப'���.வா� மஹாராஜ2 வி���மரணி� ெச2றி�4�, 

க�தியIவரசE �சா�திர8க) க&6ைரக அவ2கா��வர. (246) 

 

இ$ப'யி�கேவா� தினமரச2 ேய �4த2 த4ைத��திதிெச7ய, 

அ$ேபா� கி�<ைண7ய� அ8�வர அழ�)ள தமய4திUப8க&6. (247) 

 

எ2ன அனியாயகாலமி�- இ4த ேய4திைழயா) பதிைய$பிாி4�, 

அ2னமயிலைர� சணமி�காேள யாEமித கினி ெய2னெச7ேவ2, (248) 

 

ஓட�வ&'ேய�� வ&'ேயாடேம�� ேவா64 த&ணீாிலா மண�காM�, 

நா6காடாகி6� கா6நாடாகி6� ந2மைற=ைர �மிIவா��ைத, (249) 

 

இ4தெமாழிைய$ேபாேலா� �ைடயாயா&ட யிைறவ2நள2 றைன$பிாி4�, 

வ4தி8�தாதியா7 ேவைலெச7தி�க ைவ�தேதபா� பாC4ெத7வெம25, (250) 

 

ேமனி�ைல4� ெசாUப�ேவறாகிேய ேவ 5�ெகா&6 மயி��சைட=�, 

தாE�பி'க நா2பா�கலா�ேச தமய4திெய2றி வ2றா2�ல�பி. (251) 
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இ�கவ8� தமய4தி=8ேக�'வ� நம�த4ைத வி$பிரெர25, 

உ�க�ேதாடறி4 ேதா'வ4��A4� ேவாேகாெவ2 றலறி�ெசா�?கிறா), (252) 

 

நாE�பிற4� வள�4தஅ�ைமைய நா'நீ� அறி�ைரயாேவ, 

தாE�யிIவிதிைய நா2காண�ெத7வ%4 தா2ைவ�தேத பா��அ7யாேவ. (253) 

 

இ$ப'யழG8ேக�6� .வா�ம2ன ெனழி�ெப�4 தாயா�தாதி=ட2, 

ெகா$ெபனேவா' வ4தி$��ைமத2ைன ேகாாியவள8� பா��தி�க. (254) 

 

அ8�வ4தி��� �ேராகித��உ4த2 ஆள2கள2 �<கர2Eடேன, 

வ8கணமாக� �தா'சகல%� வ�4தி�ேதா 5$ பரேதசியா7, (255) 

 

கா�'னி�ெச2றேதா� ேசதிேக�6அ8� கதி�தநக� வித�$பமா0�, 

தா�WகE4 த4ைத தா7. ற%றேவா� தாE8கல8கி அவதி= 5, (256) 

 

எ2ைனயறி4�வர அE$பயாE� யி8�வர நீ=�மாறி, 

அ2னேமயி�க�ெதாி4� ெகா)ளாமலாேன2 யித �நா2ெய2ன ெச7ேவ2. 

(257) 

 

பாC�பிரம2G2 றைலயி1Iவித� பா��ெதCதி நி2பதிையவி�6, 

ஆழிFழGலைக ேவா��ைடயாகேவ ஆ&டநளைன$ பிாி�தா2பா�. (258) 

 

ஆனதா�நீ=� பய$படாம�ெய4த2 அ�ைம�தாேய நீ�ெய2பிறேக, 

தாE�வர/�'� த4ைதயிட@ேச�$ேப2 தாE@ெசா�ல� தமய4தி 

ெசா�வா).(259) 

 

நா'ெய2பதி=� பயன�ைதவி�6 நய4த�மாளிட� நா2யி�க�, 
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ேத'ெய2த4ைதேபா� த�ைமபா��ேதெனன� ேசதிெசா�ல�. வா�தா=�வ4�, 

(260) 

 

எ2ன'ய�மாயி �G���ைமேபா� யி���2றா=� நாE�/ட, 

அ2னேமபிற4ேதா�யி ேகாலமாகநீ யாகGைன$பா�� ேத2ெய2 மகேள. (261) 

 

மா5ேவஷமாக நீயி�க - நா2 உ2ம�மமறியா ம�ேபாேனைனேயா, 

தா5மாறாகக<ட$ படெத7வ%4தா2 ைவ�தேதபா�� ெய2மகேள. (262) 

 

இ$ப'�ெசா�1ய வளC�- அ$ேபா -ேய றவ+திரா பரணமைத, 

ெகா$ெபன�தாதிய� த�ைமெகா&6வர /ற�ேபா?ற வா8கிேயநி25 (263) 

 

ேவதமைறயவ� ைகெகா6��யிைத வி��பியாசீ� வதி��நீ��, 

சாதகமாகெய2 மக)தமய4தி த2ைகயி]= ெம2ேற=ைரக (264) 

 

அ�ைத$ேபா�வா8கி அவ�மீய - அைத-யான தமய4தியவ) ெப 5, 

த�ைதெமாழியா04த2 வாைய�திற4� தாE@சி ற2 ைனயிட%ைர$பா), (265) 

 

வி$பிர�S4தைத ேவ&டாெமன�ெசா�1 வி��பியானைத வா8கிெகா&ேட2, 

இ$ேபா�ம@சைள நா2றாிேய2ேய ற வ+திர4த2ைன=� நாE6ேக2. (266) 

 

ஆபரண8கைள நா2>ேண2 - வாயி� அைடகா7ெவ றிைலத 2ைன 

ெகா)ேள2. 

ேசாப8ெகா&6வர ெம�ைதயி�ப6ேக2 ெசா�சா7க4த�ைத நானனிேய2. (267) 

 

இIவைகைய நீகி நானி�கேவ&6 ெம2பதியி�லாம ேலயி�க, 

ஒIவியவ�வர ேவா8�@சிற$�ட2 G றி�க ேவ&6� ெய2றாேய, (268) 

 

எ25ைரக�தமய4தி யி2சி ற2ைன ேய றிைதேக�' வ)த4ைதயிட�, 
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ந25ட2 அE$ப��ய� நீ8�ெம25 ந8ைகயவ) மனதி�நிைன��. (269) 

 

ஆனப�லகி� அவைளேய றி அழ�)ள தாதியைர பி2னE$பி, 

ஞானெநறி=ள �ேராகிதைரக�' நடG�வித�$பெம2றE$ப (270) 

 

அ$ேபா�வித�$ப நக�வரவ8� வா0��மனிட� �ேராகித��, 

ெகா$ெபன�ெச25யா2 றமய4தித2ைன /�'வ4ேதென 2றவ�ைரக, (271) 

 

ெசா2னGட2 ேக�ட$�ர�ேபாக - அ8�ேதாM4த2றா7 த4ைத��சரண�, 

ந2�ட2ெச7�த2 பி)ைளகைள$பா�க நா'$�ல�பிேய ெசா�?கிறா) (272) 

 

ஆதைரத2ைனேயா� �ைடயிலா&டெய2 னாள2�<கரE டேனF�, 

சாதகமா7ஆட ெய�லா4ேதா���கா�'� தாவி$பரேதசிைய$ ேபா�நா8க). 

(273) 

 

ேபாைகயி�ப�சிக) வ+திர�பி68க$ �டைவையகி ழி��ெகா6��, 

வா�ட2நா2க�' ெகா)ள�ெசா�லவழி வ@சி=2றா7�6 ேபா�ெம2ன. (274) 

 

அ�ெமாழிேக�68க) மாமியரண� அம�ேவா�வா� ெம2ேறஅைறய, 

ெச�ைமயா7�ெச2ற நா2ெக�ேடா�ேபாகலா காேசயிைழநீ=@ ெச�?வாெய2ன. 

(275) 

 

ஆனேதா�கா�'னி� க4தJலபல� அைத�தி25ம&ணி� ப6கேவM�, 

தானவ�ெசா�லநா2 பிறேகெச2றிட� தாவிநா2நி�திைர ெச7=�ேவைள. (276) 

 

ஈ�சமயெம2ெற2ைன வி�6�ெச�ல ெயC4�பா��தவ�யி� லாம� 

ேமாதியC�நா2 ேற'வரவ8� %னிவ�கைள க&6ேக�க (277) 

 

இ2E@சிலகால@ ெச2றபி2க1=� ேயக.க�வ� ெம25ெசா�1, 
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ம2ன2.வா�நக� வழிையகா�' மா%னிேவா�க 0@ெச2றபி2ன�, (278) 

 

அ4த$பதியா0� அரச2ேறவியி2 ஆனதாதியாக நானம�4�, 

ச4தத�ேவைல ெச7தி�க$�ேராகித� தான8�வர �சல�ேவா�4� (279) 

 

இ8�வ4ேதென2 றிய�பG4தா7த4ைத யிதைனேக� டவ�க)�ல�பி, 

ப8கம2றிநவ க&டமைதயா0� ப�ட�� ேதவி=4தானாகி (280) 

 

இIவித� ஆப��� பட$பிரம2 ெயCதினாேனா பா�G2ைன�ேத', 

எIவித�G2 பதியிக�ட� ெபா5�த8 கி�கிறாேரா ெதாிேயாெம2ன. (281) 

 

இ$ப'யவ�க) �ல�பி�ேத�4�பி2 யிைறவ2நள பதிைய� ேதட, 

அ$ேபா� பிராமண�த�ைம விடவைத= 5� தமய4திேயா 'வ4�, (282) 

 

எ2ைனெகா&ட பிராணநாத��%2ேபா� ேய றUப%� யி�காைதயா 

ம2னவ�க2ன@ சைமய�ெச7�.ய� பாகியாயி�$பா� பா�ைமயா (283) 

 

ெத��தி&ைணகளி� ப6��ற8�வா� ேத'நீ�ெய8�@ ச1யாம�, 

க�தி$பா���நக� தனி�ெசா�வைத களி��ைர$ேப2 நா2ேக0ைமயா. (284) 

 

அ2னநைடெயா�த$ ெப&நி�திைரெச7ய அவ)க�6@ சீைலைய�தா2கிழி��, 

ந2னயமாகேவ தாE8க�'கா�'� ந8ைகையவி�டவ� ெச2றவ��. (285) 

 

அ4த$ெப&ைணயவ� கா�'�வி�6வர அவ0ேகா�நி4ைத வ4�தானா�, 

எ4தவிதமாேமா ெய25விகடமா7 யிIவா��ைத= ைர��வா�ெம2ன. (286) 

 

ஈ�ைரகஅவ� ேக�6ம�வா��ைத யிய�பநீ8க0 ம$பதியி2, 

சா�ேபா2ற ெமாழி=�%க�றி$�4 தானறி4�வா�@ சாமிெய2ன. (287) 
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இIவிதமாகேவ ேதயெம8�@ெசா�1 யிைச4தேயா�தி நகரமா0�, 

ெசIைவ=)ளாி �ப�ன2சைபவ4� ெச25பிராமண� யிIவிதமா7, (288) 

 

ெசா�1அடவியி ற2 ேறவிையவி�6@ F�6@சீைலயி� ெகா@ச8கிழி��, 

ந�லெப&ைண�தனி யா7வி�6நிடத� நள2ெய2பவ�� வ4தா�பா��, (289) 

 

மா.ப'4தத2 ேறக��ட2வாயி� மா&�ட2தா�> ல�ேபாடாம�, 

R.�G2னதமா7 க�டாம�பதி ேதாM�வைரயிI விதமி�க, (290) 

 

ந�லேவா�மா$பிைள த2ைன$பா��� - �ம2 நா'க�யாண� நடா�திைவக� 

ெதா�?லகி14த$ ��ைமைய$ேபால� ேதாMேமாபா� நீ��ேவ4ேதெய2ன. (291) 

 

இ$ப'=ைர��� தமய4தியவ� ேய றநீதிைய அறி4தவ� பா�, 

ெகா$ெபனஅவைர ெய$ேபாகா&ேபென25 ேகாாியவள8 கCதி�க. (292) 

 

�மE4த2ம�கைன ேதட�ெசா�1 வி$பிர�ெய8க ைள�தா2அE$ப$, 

>மேனகா�'� வாA�1பசி�தா?� ��ைல� தி2Eேமாநீ� பா�ெம2ன (293) 

 

இ�ெமாழித2ைன ாி�ப�னன8ேக�6 ேய �4தி� வ'ையவண8கி, 

%�ைமையநீகி நவக&டமா&டேதா� %'ெப ற நளமஹராஜ2, (294) 

 

அ$ப'ெகா றவ� சகலத�ம� அறி4தவ� கி$ப'கால�வர. 

எ$ப'$ப�டவ ரானா?4ெத7வ�தி2 ேய றவிதிைய கடவாெர25. (295) 

 

ஆனா?ேமா�கா�ய� அடவியி�வி�ட அவ�ப�தினி த2த4ைதயி�ல�, 

தாேனவ4�ேசர மாபாயெம25 தா2றள�4தி8கவ� யி�ைலெய25, (296) 

 

எ$பதிெச2றி�$பாேரா .வாமிநீ8க) ேயகி�ெச2றவைர$ பா�ெம2ன, 

அ$ேபாதவ�க08 ேக�6ெவளிவர அ8�நளபதி ேவா'வ4�. (297) 
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ேபாரவ�த8கைள�தா2 பா���நள2 ெபா�லாதகாாிய ெம2னெச7தா2, 

சாரமறி4தைதநாE ைர$ேப2அ4த� ைதயைலேய2கா� '�வி�டா� பா��, (298) 

 

க<ட�ைதகா�'� அEபவியாெள25 க�தி�த4ைத நக�வழிைய, 

ச�டமா7கா�'ேனா� ெச�?வாெள2றவா தா2வி�6$ேபாக� த$பிதெம2ன. 

(299) 

 

இ�ைதஅறியாமல நீ8க0�ெய2ென2ன ேயசி$ேப.கி றீைரயாேவ, 

.�த$ெபா7ைய நிசெம2றி��� யி4த�ெதா�?ல ேகா�க)வழகா�ேச, (300) 

 

உட?யி��� ெவா25@ச�ப4த% %றவி�லாமேல தானி�க, 

திட%ட2யி�ைத நீ8களறியாம� ெச$�ாீ�வா��ைதெய2றிவ2ெசா�1, (301) 

 

இ$ப'�சா றியவ) பதியவ0ேக ற நியாய�ைத� ெச7தி�க, 

த$ெப2ெற&ணம� தமய4தியவ0� தா2 Rர�காலெம2 றவ2ெச$பி. (302) 

 

ெச�லG�அ�றி த2ைனஅ4தண�க) சீ�ட2பா��� விகார%ற� 

ெசா�1யைதய� ெமாழிசாியிவE@ ெசா�?ைரயா� நளென2றறி4�, (303) 

 

�மனிட�வ4�� யாG@ ெசா�லேக�6 வி��பியறி4 தவEம8�, 

ேபாெம2மகளிட� ேபா=ைர=ெம2ன$ ேபா4�தமய4தி யிட�வ4�. (304) 

 

அ�மணீகா6)ள ேதயெம8�@. றி ய8ெகா25மி�லாம� அ7ேயா�தி, 

ெச�ைம=ட2 ெகாaாி�ப�னனிட� ேசதிெசா�1யா� தி���ைகயி�, (305) 

 

வி��தUப%� க5�தேமனி=� விள8கெவா�வ ேனா'வ4�, 

அகமதிலதிேகாப� �ட2த�ம� யாG@ெசா�1 யவ��நடக. (306) 
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இ4த$��ைமைய க&ேடாெம2றிய�ப ேய 5�தமய4தி த2��ட2 

ெசா4தமறி4�ைர யா'னவெர25 ேதாணியறி4� த4ைதயினிட�. (307) 

 

ஐயேனவி$பிர� த�ைமRஷண8க) யா2ெச7ய�ெசா�1 ெய8��வி6க, 

ைவயெம8��யிவ� ெசா�லேக�6�திர� வ�4தி=ைர$பா� யி�லாம�, (308) 

 

எ2னெச7ேவாெம2 ைறேயா�திாி�ப�ன2 ேய �@சைபேபா7 யிவ�Gைர��, 

ந2னயமாக� தி��பேகார��ட2 நா'வ4ெதா�வ� ஞாய@ெசா�1, (309) 

 

ெச2றவ�ெய2பதி ெய2றறி4ேத2-யினி - ெச7=�காாிய� நா�ெய2னெவனி�, 

ந25ட2சா�திர8 க றெபாிேயாைர நா'யைழ��$ பல2 ேக�க. (310) 

 

அ2னவ�ெசா�? ைரையஅறி4�நா மத2ப'நடகேவMெம25, 

க2னிெசா ேபா� ம2ன2சா�திர8 க ேறாைரக�தி அைழ�தவ� ேக�க, (311) 

 

தாரணிெய�லாேமா� �ைடயிலா&ட ந - ச சன2 நளைனயி$ேபா�, 

சீ�ட2ஆ)வி�6�ேதடகிைட$பரா� ெச$பிேனா� யி$ேபா�ந கால�. (312) 

 

அ4தெமாழிையேக�ட வ���ச2மான� அ�G�S4த E$பியபி2ன , 

ச4ேதாஷமாகமைற யவைர$பா���� தமய4தியவ) சா 5கிறா). (313) 

 

வித�$பேதச�ைத யா0��மராஜ2 வி��பி�த2 ம�க2நளைன, 

இத%ட2ஆைள வி�ெட8��ேதட யி�லாமலவ�� யி�$பதினா�, (314) 

 

த2மக)தமய4தி கிர&டாவ�சா�@ .யவர�சா றி ைவக, 

ந2ைமயா7அE$ப வ4ேதாெம2ைறேயா�தி நா6�ாி�ப�ன2யி ட�ேபா7நீ�. 

(315) 

 

ெசா�லஅவ�ட2 ெய2பதி=�வர� ேதாM�பி)ைள கைளநா�அவ�பா�, 
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ந�லப'யE$ப �றியறி4� நா�6ேவா� பி2ென25 ந8ைகசா ற (316) 

 

சா றியைதேக�6 �மE8களி��� தாேம.வாமிெச�ல ேவ&6ெம2ன$, 

ேபா றவி$பிர�� அ7ேயா�தியா) �ரவல2 ாி�ப�ன2 சைபவ4�. (317) 

 

சகலேப�க)யி� கேக���ப'� தமய4திைய நள2கா�'�, 

அகி��தியெமா2ற$ ெப&ெச7யாதி�க அவைளயவ�வி�6 வ4ததா�, (318) 

 

அ�டமி�க8க) ெகா�லாம� அ4த�ேதாைக த2த4ைதயினி�ல�வ4�, 

க<ட$ப�6�த2 ��டைன�ேதட ஆ) க�தவிடG� யி�லாம�, (319) 

 

J2றா&6 வைரயி� சிைறைவ�த�ேபா� ெமா7�ழ� அவ) சிைறயி�க, 

S2ற�மனறி4தினி யிர&டாவேத ற .யவர�ெச7யெய&ணி, (320) 

 

எ8கைளத�மிட� யிைதெசா�ல�ெசா�1 ேய றE$பநா8க) வ4�ெசா2ேனா�, 

அ8கவ�Gைரகாி �ப�னE8 ேக�டா�சா�ய மீெத25 தா2 நிைன��, (321) 

 

ெச�?ேவா�வித�$ப ெம2றி�க - யிைத - தீர2 அ�கி� நள2 ேக�6, 

ெதா�?லகி��� ெப&கைளயினிேம� ேதாணி ந�பலாகாெத2றிவ��. (322) 

 

த2Eளெம&ணிேய தாமி�கஅ8� தாG�ாி�ப�ன2 பா�கைன, 

ந2னயமா7$பா��� வி$பிர�ெசா ேபா� ந றமய4தி ெயன��தாE�, (323) 

 

கிைட�8கால� ேபா�யி��தாதலா� கிள�பிசீகிர� அ8�ேபாக, 

திட�சி�தமா=ைர ெய2பா�க2 தீரேனநா2ேச�$ேப 2ெய25ெசா�1, (324) 

 

பாியி2லாயமதனி  ெச�ல - நளைன- ெபௗசிகென2 பவE�பா���, 

சாியாேமா தமய4தி கிர&6ளதா�மண@ ெச7கிறா� நீ�பா��. (325) 
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நா6நகர�ைத Fதினா�ேதா��� நள�சகரவ��தி =8கானி�ெச�ல, 

வா'யாவ�� அவைர�ேச�4தவ�� வ2னியாிட@ேசவக@ெச7ய (326) 

 

இ$ப'கால�வரலா�ேச அவைரெய$ேபா �நாமினிபா�க$ேபாேறா�, 

ெகா$ெபன�ெசா�1 அழ�ேத றிேயநள2 ேகாாிஅறி4� �ல�பி=ள�, (327) 

 

ந�%ைடயபதி ெச�வ��<கரE� நா'அைடய நம�ெப&W�, 

இ�ைமதனி�யி ர&டாமண@ெச7யநா� Sெத�லா� பா�க விதிவசேம. (328) 

 

இ$ப'கால� வரலா�ேச யிைதேய 5 நா�நிைனகிெல2ன பல2, 

ெகா$ெபன�ெச25 �திைரகைளெகா&6 ேகாாிக�'� ேதைரெகா&6வ4� 

(329) 

 

� றி�ைமயேனவி த�$ப@ெச�ல�ேத� விள8�ெத25 பா�க2 ெசா�1, 

சா ற �திைரைய$பா��� ாி�ப�ன2 ச4ேதக8 ெகா&டவ2 சா 5கிறா2. (330) 

 

எ2ன�திைரைய க�'னா7 பா�கா ெய$ப'$ேபா��வித�$பநக�, 

அ2னமயி றமய4திைய நா2க�ட ஆகா�2மன�ேபா  ேறாMெத2ன. (331) 

 

இ4தெமாழிையநள பதி=8ேக�6 ெய�Rரமாகயி�4தா?� 

வி4ைதயா7� தீனி=�த&ணீ�8ெகா)ளாம� ேவகமா7$ ேபா��விேநாத�பா��, 

(332) 

 

எ25ைரகாி �ப�னவ8ேக�6$பி2 ேய றந�ல வ+திராபரண�, 

ந25ட2 க�'ேயந�ல ேவைளதனி� நா'$பிராமண� தா�வாA�த (333) 

 

ேதாிேலாியவ2 � றி�4� - அ$ேபா சீகிர� பா�கைன$பா���, 

ேகாாிநடா��ெமன� ெசா�லநளE� ேகானாம� பாிைய� R&6� ேவைள. (334) 
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கா றா'ைய$ேபா��திைர=�பறக க�தி�ேத�ேபா�� ேவக�பா���, 

சா றிய பா�க2 ெமாழிேக�6 ாி�ப�னE@சாி ெய2ேற�கA4�, (335) 

 

ேவக%ட2ெச�?� ேதாி2அதி��சியா� �ர2�<கர2 ேம�ேபா�'���, 

வா�)ளG�தாீய� விழ$பா��தவ2 வா'ெய6க�ேத� நீ�நி����, (336) 

 

எ25ைரகஅைத அறி4�பா�க2 இ4ேநர�J25 ேயாசைனRர�, 

ம2றலரேசந�ேத�� வரலா�ேசமா�க� ேபா7�தி��ப காலமா��. (337) 

 

எ25ைரயா'யவ2 கைளயாம?� ேய றG சாக��ட2 றாE�, 

ந25ட2�திைர யாG��பசிைய நாடாம�ெச7� நள2றாE�, (338) 

 

கா6மைலவன� தா&'வித�$ப%� க�திவர$ �<கர2பா���, 

ேதடறியவி4ைதெய2 ெற&ணி�த2 E)ள� ேத�வரபா�க2 த2ைன$பா��� 

(339) 

 

எ2ன அதிசய� தாமைரயி2ரச� ேய றதவைளய றியா�ேபா�, 

ம2னனிட�நீயி �கG2மஹிைம மா�கமா7நா2 அறியாம�ேபாேன2. (340) 

 

Jட2ெய2ைன$ேபால J�லகி�யி�ைல %ைன4தறிவா7 நீ பா�கேன, 

ேத'$ெபாிேயா�க) ேமானமாயி�$ப� ெதாி4ேத2G 2னிட� நாE�யி25. (341) 

 

ஆதலா�நீசம��தென25 ெம�சிேன2 அ+வயி�தய� வி�ைதெசா�ல, 

சாதகமா7ய த �$ பிரதியாக�சா 5ேற2 நாென� வி�ைதையேக). (342) 

 

அ4ேதா��ப%� கா=�யிைல=மா7 அட�4�ெசழி�� தானிமர�, 

வி4ைதயா7யி�க நா2அ�திர�விட ேவ&'ய தனிைலேகா��ைளயா7. (343) 
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இ���அதைன நீேநாி�பா��தறி ெய2றிய�ப$�<கர2 நளE�, 

.�கா7 ேதைரநி5�தி ெச7=ெமன� ேதா2ற��<கரE� வி�வைள�� (344) 

 

தானிமர�தி2ேம� அ�ைபவிட - அ� - த$பாம  >விைலைய� �ைளக, 

ஆனநளE�ேபா7$ பா��ததிசயி�� ஆ�ச�ய�ெய2ற8� நி ைகயிேல. (345) 

 

அ4தமர�தினி� சனியE4ேதா2றி யாவ�க&M��ெதாியாம�, 

ச4ேதாஷமா நளE�மா�திர� த2E�ைவகா�' நி2றபி2ன  (346) 

 

சீகிர%2ேன நளைனக'�தி�ட சீ�)ளகா�ேகா டகE� வ4�, 

தாகிக'க நள2 ெசாUப�%2ேபா� தானாகசனிய2 ேவ4ைத$பா���, (347) 

 

இரக8ெகா&டதி �க��டேன யிைறவேன ேக04 தமய4தியா�, 

ெந�கGம�$ ப�திையக�6� நீனில�தரச2 ற2ைனவி�6 (348) 

 

Fதாடநா2 ெச7� G�%ைடயநக�ெசா� ெத�லா� பி'8கி S4தபி2ன , 

>தல�ைத அவ2 ேவா��ைடயா7 ஆள$ ெபா�4த நீ=�G2 ெப&W�கா�'�. 

(349) 

 

ேபாக�ெச7தபி2 �றாவாகவ4� ேபா�'��� Rைசநா E8ெகா&6, 

வா�ட2 ெச�லG2 ப�தினி சீைலைய வ2�ட2 நீ= 8கிழி��க�' (350) 

 

கா�'1�வ�@ேசராம� பிாி�� ைகக�'�ேசவக@ெச7த வ2பா�, 

ஆ�'நா2G2ைன=� அ8�.ய�பாகியாகைவ�தவதி ெய�லா@ெச7�, (351) 

 

ெச7யாதக�ட8க) ெச7� பா��ேத2 - ஒ25� ெச�லவி�ைல நி2னிடமரேச, 

ைவயாேதசாப%� வாயா� நீ ெசா�லாேத வா'ேன2நா2 சனிெய25 ெசா�1. 

(352) 
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ேவ&6� வர�ைதேக) நா2த�ேவென25 விள�பநளபதி=� ேக�6, 

ஆ&ட�0� ெத7வ� ெச7தவிதிகிநா� யா� ெச7ய$ேபாேறாெம2 5ைர��, 

(353) 

 

ெவ7யவ2�ல�தி�G பவிக நா%� ேவற�லெயனகி8ெக 2னவர�, 

ைவய%)ேளா�க) ெய2 கைத=�ெய2ைன=� வாசி$ேபா�க)யி�மர�தினிட�. 

(354) 

 

வ4தவ�க)யி4த ேப�களிட�நீ�� வMகாம� நா2யி�$ேப ென25, 

இ4தவர�ெயனகீய$ேபா�ெம2 றிைணய'ேபா றி நள2 ேக�க, (355) 

 

எ2ைன�ெச7தக<ட� யி$>மி த2னி1��� மா4த� த�ைமநீ�@ெச7ய, 

அ2னவ�ெபா5கா�ெய2ைன நிைனகி� அவாிட� ேபாகாம� நீாி�க (356) 

 

இ4தவர�ெயன கீ=ெம25ேக�க ேய 5� சனியE� Sத�ளி, 

உ4த2 ப4த2ைன மா5ெச7ேதா��ம2 ேவா8�� நக� நீ�@ெச2றபி2ன . (357) 

 

ப�தினி$பி)ைள=� %2E)ளUப%� பா8�ட2 ெப 5� த2நக�தைன, 

ச�தியமா7நீ�� %2ேபாேலா��ைடயா7� தானாள$ேபாறீ� ந கால�வ��, (358) 

 

தமய4திெயE8க � ெந�$ப� தா2ெய2ைன�.டநா2ேபா ேர2யி25, 

அம�4ேத2யிIவிட� ேபா7வா��ம2னேன யா2 ேபாேர2ெய25 சனிய2 

ெசா�1, (359) 

 

உ�தர� ெபறG� நள2 வண8கிேய ஓ'வ4�ாி�ப�ன2ற2 ைன, 

ந�தி$பா�க அவ2 இ4ேநர�ேய2ெயன நா'விேநாத�ைத நா2 பா���, (360) 

 

இ�கேநர%� ஆ�.ெத25 ேதைர ேயகிேவா�' வித�$ப�வர, 

ெப�க8க&ட25நள2 காிபாி ேபணிேய மாG�த� த�மிட�தி� (361) 
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அட8காம� அ�யி�கமாG�த� அறி4� �மனிடேமவ4�, 

தட8கல2றி ெசால� ெதாி=�ெயன�சா ற அவ� ெச�ல �ம2பா��� (362) 

 

இ�தைன அத��சியா7 வ�� ரத�ைத ேய 5$பா��திவ2 அதிசயி��, 

ந�திேயத2 ெப& தமய4தி�� ெசா�ல நா'யரணி�4தவ0 5 (363) 

 

பா��ததிசயி�தவ) யி�க ரத�பா8�ட2 வித�$பரண�வ4�, 

ேந�தி=ட2ாி �ப�ன2 �ம2 சைப ெந�8கபா�க2 லாய@ ெச25 (364) 

 

�திைரையக�' லாய�தி�யி�க ேகாாி�ம2 ாி�ப�னனிட�, 

சதிரா7ம2ன� வர�தமய4தி� சா 5ேவா�மாைல ெய2றவ2ெசா�ல. (365) 

 

அ�ெமாழிேக�6 ாி�ப�ன2யி�க அ8� தமய4தி தாதியைர, 

ெச�ைமயா7லாயமி ��@சாரதியி2 ேசதிைய அறி4�வா �ெம25. (366) 

 

வி6க அ�ேபா�தாதிய� வ4� ேவ 5�ெகா&ட சாரதி ைய$பா���, 

இட�வா��ைதக) ேபசயிவ�Gைர ேய 5�தம ய4தியிட@ெச25, (367) 

 

அ�மணியா8க0� ெச25ைரயாட அவ��த�%ைடய பதிெய25, 

ெச�ைமயா7 அறி4ேதா�Uப�மாறாக� ெதாி=�ெய2 ெச7ேவா�ெய2றாேய. (368) 

 

அ$ப'�ெசா�ல� தமய4திஅறி4� அ2�)ளதாதிய� யிட�பி)ைள, 

ெகா$ெபனS4� �றி�ண�சாத%� ெகா&6வர லாய@சாரதிபா� (369) 

 

வி6க�தாதிய� லாய4தனி�வ4� ேவ&6@சாரதியிட� அMக, 

அ6���தாதிய� த�ைம$பா��� நள2அ2�ட2அவ�%2 சா 5கிறா2, (370) 

 

பி)ைளையெய6�� நீ�வரநா2 அ4த$ பி)ைளையெய6கி� நளென25, 
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உ)ள�ெய&ணிநா2 ெய6காவி'� க2ென2 .)ளவ2ெய2ெறைன நீ�@ 

ெசா���, (371) 

 

இ$ப'=ைர��$ பி)ைளகைள$பா�க யிைச4� �க� அதிகாிக, 

அ$ேபா� ேவா'யிர&6 பி)ைளகைள அ8�சாரதிெய6�தவ�� (372) 

 

ம'யி2மீதினி� ைவ��%�தமி�6 ம2ன2நள2 க&ணி� நீ�ெப�க$ 

ப'�தCதிட�தாதிய� பா���$ பா��திப2நளனவ� பி)ைளகைள (373) 

 

ஏைனயாநீ�ெம6�தCகிறீ� ெய2றிய�பேக�6 நளபதி=�, 

தாென6��%�த� யிடெய�சிெல25 தாE�நிைனயாதீ� ெசா�ேவ2ேக0�, (374) 

 

J25வ�ட�ெய2 பி)ைளகைளவி�6 ேமாக$ப�ேட2நா2 யிைத$பா�க, 

ேபா2றி�தி2னநா2 Sயெவா25மி�ைல$ �ாி4தைரகாெச2 ைகயி�யி�ைல. 

(375) 

 

இ$ப'=ைரக� தாதிக)ேக�6 யிைச4தாி� ப�னனிட�நள2, 

ெச$பமாயி�க� ேசதிக&6�ம2 ெதாிைவகிர& டா@.யவர%�, (376) 

 

எ25 ெசா�1யி8� ெச7தி�கயி2E� ேய றசரசவா�� ைதக)ெசா�ல, 

ந25ட2அதைன ேக�6நளபதி நட4தவா��ைத ைய�தா2Gைரக, (377) 

 

இIவித�நடக$ பிற�தாதிக) யி4தயி�பி)ைள�� ேசா5, 

ஒIவிேயநீ� ெகா@ச� Sயேவ&6ெமன G�தம2ேயாசி�தி ைத$பா���, (378) 

 

ஆகாநீ�Gைர�தப' யா2அ2ன�ைத அளிகநீ�� G&Lேராெவன, 

வா�ட2G&ண�தைடெய2னபி)ைள� வய�பசிெகா@ச� S=ைமயா, (379) 

 

அ$ப'யாகி� யி�ெம25 G�ெச25 ஆனதிைரயி� டன?ம2றி, 
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ெகா$ெபன$பா&ட� அ6$ேப றிநீர2றி ேகாாி�சைமக நளபாகமா7 (380) 

 

ஆனபி2சாத�ைத$ பா�திர�ைவ�த8 க�ைம� தாதியாிடமீய, 

தாென6�ேதகி அவ�தமய4தியி2 ற2னிடமி4� நட$ைப� ெசா�ல. (381) 

 

அ�ெமாழிேக�6� தமய4திசாத�ைத அ2�ட2 ம@ச�தி2 மீதி�ைவ��, 

ெச�ைமயா7வண8கி� தா7த4ைத�கா�' சீ�அ2ன�மண� ைத$பா�ெம25, 

(382) 

 

வ4தி6@சாத�தி� பாதிS4�யிவ) வா.ேதவ2 பத�தா2வண8கி, 

வி4ைதயாயி25$� கல4தசாத�ைத வி��பி=& கிேறென25ெசா�1, (383) 

 

அதைன�சா$பி�6 அ2ைனைய$பா��த2ன� ஆனமண%� ெயIவிதெம2ன, 

இத%ட2ேக�க� தா=�யிைத$ேபால ெய25� நா2காேண2 

ெய2க&ேணெய2ன. (384) 

 

ஈ�நிகA4தபி2 தமய4தியவ) ேய 5�த4ைதயி2 பா�ெய2பதிைய, 

சாதகமாயைழ= ெமன�மE4தா2 ேக�6ெச7ேவ ென2றைம�ச�பா�. (385) 

 

ெச25ாி�ப�ன2 சாரதித�ைம சீகிர�அைழ�ேதா� நா�ெய25ெசா�1, 

ந25ட2அைழ�� வா�ெமனஅவ� நா'ாி�ப�ன2யிட�வ4�. (386) 

 

எ8கைளயா0� யிைறவ2�ம E8க)யிைச=� சாரதிையஅைழ��, 

ெபா8க%ட2வர� ெசா2னாெரன�ெசா�ல$ ெபா�4திேயா சி�திவ2பா��� (387) 

 

எ��நம�சாரதிைய �ம2ேய றைழகிறா� ெய2றா74த வE�, 

ேவைதய2றி�ெச2 றைழ��$ேபாெம2றிட வி��பி$ப ாியி2லாய�வ4�, (388) 

 

சாரதியானநளனிட� வ4ெத8க) தா�ம2ன2 �ம2ெயEமரச2, 
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சீ�2ற�ைமஅைழக வா�ெமன�ேசதி ேக�ட8ெகா25 மி�ைலெய2ன. (389) 

 

ஆதலா� நாE�வேரென2 5ைரகG� அைம�ச� ெச25�மனிடேம, 

சாதகமா7�ெசா�ல� தமய4திேக�6� த4ைதைய$பா�� தவ)சா 5கிறா), (390) 

 

எ2ைன$ெப றெய4த2 த4ைதேய >ெவலா� ேய றவ� ஓ��ைடயாயா&ட, 

ம2னனிட�நீ�� ம4திாிையஅE$ப மா�கமறி4தவ� வாராதினா�, (391) 

 

தா8கேளெச2றைழக வ�வாெரன�ைதய� தமய4தி த4ைதபக�, 

ஓ8கி=ைர�� ெமாழி$ப'�மE� ேவா'லாய�வ4த8 � 5$பா���, (392) 

 

சாரதிெய2E�நள2 ம�க2கர4த2ைன$ பி'�தவ� வா�ெமன, 

நீ��அ8ெக2ைனேய2 அைழகிறீ�ெயன ேந�4திவ�க) சைபவ4தபி2ன . (393) 

 

ஆசன4த2னிலம� ெமன�ம2 ஐேயாநா2சாரதி ெய2னநள2, 

ேப.�ெமாழி பா����தமய4தியழ$ ெப&ெய2ைனக&6 �ல��வாேன2. (394) 

 

இ$ப'சாரதி ெசா�ல�ம2ேக�6 யி$ெப&ணி2ேம�தி< 'ேய2Gம�, 

ெச$�ெமனெய2 ேசையவி�6J2றா&6 ெச�லG� பா����கிேற2ெயன, (395) 

 

ஆனா?மி$ெப&ேபா� அ4த%ளெப& அ'ேய கி�க யா�அCகிE�, 

தாேனபா�க அதி�க�வ��ேவ5 சா 5தெலா2றி�ைல தா�ேவ4ேத. (396) 

 

இ$ப'Gைரக� தமய4தியழ ேய ��நள2 ெயE@சாரதி=�, 

ெகா$ெபனG2ற4ைத ர&டாமண@ெச7ய ேகாாிநள2G னேக�ெகன (397) 

 

அ�ெமாழிேக�ட8� �மE�நளென2 றறி4�ம�க2 ற2ைன$பா���, 

ெச�ைமயா7அறி= மிர&டாமண@ெச7ய ேதச�தரச� யி8கி�ைலபா��, (398) 
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அ4தெமாழிேக�6� சாரதிநளE� ஐேயாாி�ப�ன2 சாரதிநா2, 

வ4தி��� ாி�ப�னைன$ேபா7 நள2வள$பமறிய� தா2ெறாி=�. (399) 

 

ஆகி?�நள2ற2 ெப&'ைரகா�'� அைலயவிடாம ற4 ைதயினி�ல�, 

வா�ட2அE$பி ந2ைமெச7யயிதி� வ4தத$பித� ெயனநளE�. (400) 

 

எ2ெற2ைனநீ8க0� ெய&ணாதீ�ெய2 றிய�பேக�ட4த ம8ைகதாE�, 

ந25ட2அ25 கிழி�தி4தசீைலைய நா'ந2றா7 அவ)G றறி4�. (401) 

 

தமய4திதாE4 த2பதிRைச=4 தா2க�'யி��@சீ ைலபா���, 

அம�4�ேயாசி�� க �ைடயாளவ)அவ� த2னாளென2 ேறயறி4�, (402) 

 

பா��தபி2சகிக%'யாம� - அவ� பாத8களி�வ4� தா2�A4�, 

ேவ����கியி4த ேகால�நா2காண விதிவசேமாெய2ற வளCக, (403) 

 

அ8கவளழநள2 ெயE@சாரதி அ2னவ�ேக�62 பதிநளE�, 

ம8ைகேயவ4தி'� அவாிட@ெசா�வா7 ம2ன2 சாரதிநா2 பா�ெம2ன. (404) 

 

ஆனா?�ெய2ைன க&ேடனCகிறா7 G2அாியத4ைத =ண �$பதி, 

தாேனயவ�ேதட வ4தி�கநீ8க) சா 5�வா��ைத �Mெக25ைரக, (405) 

 

இ4தெமாழிேக�6� தமய4தி - அவ) இ4திராதிேதவ�க) ரவிமதி, 

அ4ேதாநாரணE� அறியநீ�பதியான ப�தினி=� நா2Gம� (406) 

 

த�%ைடயபி)ைள Sெத25ைரக� தமய4திைய$ பா���நளபதி, 

எ�மிட@ெசா�ல �ணா��யி�ெவ�லா� ேய றநள2% 2Eைர= ெம2ன. (407) 

 

அ$ேபா�ப�தினி தமய4தியவ2 அகினித2ைன வள�க�ெசா�1, 

ெகா$ெபன�திக� தா7த4ைதயரழ ேகாாியகினி=� Rகிெகா&6, (408) 
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யாவ�மி�க அ�சைபவ4�நா2 யாவைர�.6� ெந�$�நாேன, 

ேமவி�தமய4தி க ெபE4தீெய&ைண ேவ&'�.டநாE� ெநா4�வ4ேத2, (409) 

 

ஆதலா�>மிைய ேயா��ைடயா7ஆ&ட அ2பெரE� நள>பதிேய, 

சாதகமா7யி4த$ெப& த�ைமகாண� சா றியம�மண ெம2றறி=�, (410) 

 

ப�தினித2ைனநீ� ேச���ெகா)0ெமன$ பாி4�நளம கராஜE�, 

ந�திேயநாரண2றா) மல��திக நா'ஆசீ�வதி� தவ�வர (411) 

 

எ�ேலா��பா���$ பணியநள2நி க யிைச4�சனியைன$ பா���, 

வ�லவிஷ�ேபா�� ெய2னகா�ேகாடக2 வ4�க'க� ெசா�சா7நள2 (412) 

 

%2E)ளUப%&டா கG�ேவ4தE� %ைன4�கா�ேகா டகைன$பா���, 

எ2ைன=�ெய2 கைதத2ைனவாசி$ேபா� யிவைர�தீ&ட நீ�வ��தாம�, (413) 

 

இ4தவர4தரேவ&6 ெமனேக�க இ$�வி ஆகாய4தா2அறிய, 

அ4த$ப'த4ேத ென25விைடெப 5 அவேரக� தமய4தியவ) (414) 

 

சனியைன$பா��� சாமிநீ�ெய8கைள ச8கட$ப6�தி ைவ�த�ேபா�, 

கனிGட2>வி ?)ேளாைரெச7தி'� க�தியவ� ெபா5கா�க). (415) 

 

ஆதலா�ெய8கைள� ெச7த�2ப�ைத$ேபா� அதிகமாகநீ� ெச7யாம�, 

சாதக@ெச7ேவ2 ெய2றி�வர4 த4திட�தா) பணி4ெதென2றவ) சா ற (416) 

 

உ)ளமறி4தி$ >ெப&க)��வாகி� ஓ�%/��த� அவ�களிட�நா2, 

க)ளம2றிய8கி �$ேப2ெயன�ெசா�1 க�தியவவ�@ ெச2றபி2ன� (417) 

 

�ம2யிைதயறி4 � 5�த2றாதிைய ேவ&'வ+திரா பரண�ைதநீ�, 
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தாமசம2றி ெய6��வா�ெமன� சா ற�ெச2றிவ� ெகா&Wயவைத (418) 

 

வா8கியரசE� ேவதிய�த�மிட� வாA�திெகா6 ெம2றிவனீய 

ஓ8கிேயெப றிவ� ஆசீ�வதி�� க4தி�வ� ைகயினி றா2 ெகா6க. (419) 

 

ெப றGட2நள2 தமய4திதாE� ெப�கியதைன� தா2F�', 

G றிவ�விள8க ாி�ப�ன2ேக� 6)ள�G�கி� த2ெம7வா' (420) 

 

ஓ'ேயவ4திவ2நா2 ெச7த� ற� Gக4�ெபா�� ெதைனயா0ெமன, 

நா'=ைரகநள2 ேக�62ந2றிைய நா2மறேவ2 நீ�@ெச�?ெம2ன. (421) 

 

ஈதறி4�ாி� ப�னE� வ7ேயா�தி ேய 5�ெசல நள2ற2சகிைய, 

சாதகமா7$பா���� த2பதியMக� தா7த4ைதையேக�6 நீவாெவன. (422) 

 

எ2ற�ேபா ெச2 றிவ0ைரகஅவ� ேய றறி4� �க4தா2ெப�கி, 

ந2றலெவ2றி �தா2ெறாி4�பி2ன  நா'காிபாி தாைனயாG� (423) 

 

ம�க4தன� �மEமீ4�4த2 மாமயிைலகா�� ெய25ெசா�1, 

ெப�கிவாA�திவிைட ெகா6க�த2\� ேபணிவ4� �<கரைனக&6. (424) 

 

%2விைளயா'ன Fைதநா�பி$ேபா %ைன4தா6ேவா� நீ��வா�ெமன, 

த2விைனயMக கா7பலைகெகா&6 தா2அம�4� �<கரEடேன (425) 

 

மா%'ேயா2 சனியைன��தி�� மனதிெல&ணி யி�வ�மாட, 

தா%2நி25 �<கர2ெச�வ� பதிைய�தா2 பி'8கீயநள2ெஜயிக (426) 

 

நட4தைதக&6 �<கர2கீA%ழி�� நா'%க@ ேசா�4�ேவறாகி, 

ப'4தச4ேதாஷ�ேபா7 �க%&டாகி$ பரவநளபதி தா2பா���, (427) 
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எ2னஅதிசய� சி றரச2நீ�� ெய2பதிெச�வ� சனிய2ற2னா�, 

ந2னயமாகFதா'� ேதா ற2ன�நா2 நா)J25&ணா ம��றமி�க (428) 

 

அ$ேபாெதா�வைர ெய2னிட�வாராம� ஆகிைனெச7ேவ ென2ேறத6க, 

ஒ$பிநீ�G�தரமி�ட�மாேந�தி G2பதிெச2 5நீ�க$ப8க�', (429) 

 

இ�ெம2றE$ப$ �<கரE�விைட ேய 5$ெப றவ2 நகர�வ4�, 

க�தி=லகி� வாAGதாAவிர&6� காசினிேயா�கா& கனவிெத25. (430) 

 

எ2ெற&ணியிவ னி�கவித�$ப�ைத ேயகி�சி8காாி� தவ�யி�க, 

ந25ட2அ2ற2ன� நா8க)ெகா&6வர நா'$�<க ரE4தா2ற6க, (431) 

 

ஆதலா��'க) யா8க)வரவி�ைல யரேசெபா5�ெதைம கா�ெமன, 

ஓ�8�'க) ெமாழிேக�6நள2 G றவிதிகிநாெம2ன ெச7ேவா�, (432) 

 

ெச2ற8கி�ெம2ற வ�களமரG� ேதச��ம2ன�க) தா2வரG�, 

அ25நாக.ர� ேமளதாள4த�>� அ&டமதிர அ'�திடG�, (433) 

 

ேதவ��யி4திர2 ர�ைபேமனைக திேலா��தைமb�வசி த2Eடேன, 

Jவ��வ4த8� ம&டப@ேச�4� %6கியாவ�க0� � றி�க. (434) 

 

இ�க�சி�திர ம&டப�தி�G)ள ேய �4ேதவ�நர� ேசைவெகா&6, 

ெப���அைம�செரா6 ேநய�க0� ேபM4�ைணயா� சி�மாதன�தி�, (435) 

 

ச�திய�ைதெகா&6 ைகதனி ெச8ேகாைல� தா2பி'�த25 தமய4தித2, 

ப�தினிேயாடம�4 �லைகயா0�ப' ெகா&டபிேஷக %'ெகா&6 (436) 

 

அ&ைடயிலரச� ேவதிய��ந�ல அைம�ச�ச4திர Fாிய��, 

க&6ேதேவ4திர2 யி�கமாதவ� களி�� மைறைய� தா2ப'க, (437) 



50 

 

 

ர�ைபேமனைக திேலா��தைமH�வசி ர�மியமாக நடமாட, 

���/'ய8� மா8க�ய$ெப&க08 ெகா&6களி�தவ ரால@. ற (438) 

 

ேசாபன@ெசா�லG� நாரத�கீத�ைத ெசா�சா7$பா' ெகா&6வரG�, 

தாப%ட2ஐ�ப� தா5ேதயம2ன� தா2Fழக�' ய�தா2�கழ. (439) 

 

வதி<�ட2ெகௗ^க2 Y5வாச2ந�ல வக�திய2 வியாஸ2Gரேகஸ2, 

நிஸபவாச2காcப2 பர��வாஸ2 ேந�4�>4� கிைல�. றிய8�, (440) 

 

மா4தைழைவ�த >ரண��பமைத மகிA4தவரவ� தா2ெகா6க, 

ஏ4திெந7=�ெபாாி அகினிேதவ2 ெயC�பிவல8 ெகா&6தாE�வர, (441) 

 

அ$ேபா�ேவதிய� ந�ல%/��தெம2 றவசரமா7 க6க6க, 

ெச$பிேய%னிவ� ேச�4�நவகிரஹ சீ�ம4திர@ெச7=� ேவைளதனி�, (442) 

 

அ4த�சமய�தி� ெபா'வைககைள யாவ�4த2ைக யா றானிைறக, 

ச4ேதாஷமா7 நவர�தினLட�தி� தா2நள2ற மய4திஅமர (443) 

 

அம�4தபிற� நாரண2கா�தா� ஆசி/றி%' தா2�ைன4�, 

தமதி�$பிட� யாவ�க0@ெச�ல� தா�ம2ன2Gலைக யா&6வர (444) 

 

இ$ெப�8காைத >வா7நர�அறிய ேய 5� ஷா$மா%& 'யாபி)ைள, 

ெச$பிட�ரராகவ தாஸ2ெச7ய� சீ�ெபற$ப'$ ேபா�வாழிதாேன. (445) 

 

நள�ச�கரவ��தி ��மி ��றி��நள�ச�கரவ��தி ��மி ��றி��நள�ச�கரவ��தி ��மி ��றி��நள�ச�கரவ��தி ��மி ��றி��....    

------------- 


