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ேகாபாலகிணதாச இயறிய
எபிரா சதக
பனி சதகதிர - பாக 6

Source:
பல விவா
ப

க

இயறிய

னி சதக திரா

இத

ப

னிர சதகக

அடகி ளன

வைல பால !ரமணிய$ அவ%களா பாிேசாதி'க! ெபற
பதி!பிட$ பி. இரதின நாயக% அ ஸ

+, ெச

ைன -1

பதி!,ாிைம, விைல -. 6.00
.த பதி!, 1940, இரடா$ பதி!, 1948
---ேகாபாலகி/ணதாச% இயறிய எ$பிரா
இஃ மகாவிவா

சதக$.

கா2சீ,ர$-இராமசாமி நா அவ%களா

பா%ைவயிட! ெபற.
மதரா+ ாி!ப

அ4சிய5திரசாைல, 87, த$, ெச6 7தி, ெச

[2-வ பதி!,], 1917, விைல அணா 1
------------எபிரா சதக
8ராமஜய$.
பாயிர _ கா.
கா.
ஏ

; திமாேக யாளாேவ ென$ெபமா

எ

; ெமன'ேக பிரானவா

பிறவாத ேபறாள

ப

அாிபத

;$

ேபரா யிரழ$

மறவா வா=கெவ

ஆ=வா%க

--எ

வா>.

னிவ% பாட ேபா;$
ேகாபால கி/ண ன

ேக வியா றனதறிவி

பா

மி@தி யாA

கிைபB% @கடா Cதி னாA$
தா=விலா ெவ$பிரா
சாறினா

சதக5 த

ேபாறிய

ைன4

ப ேர$ வண$

ேக வியா லதின. கீ%தி! பா%க

ைன.

3

கிள%வி/D ைவ@5த ளரா> வா=வா%.

(1)

பி6படா மைறப6 ேவத மா%'க!
பிரதி/டா பனாசா%ய பேத சைத
அைடEடேன ெயFப நாவ%' கீ5ேத
அவ%க

சிகர தன'@'காக ைவேதா%

உைடயவெர$ ெபமானா% பா/ய கார%
உய%HI% வ ளலா% நிைன5ேதா%' ெகலா$
இடா;'@ ெமதிராச% வி!பிர க%
எகளிரா மாச%தா ளிைற2 ேவாேம.

(2)

கி$,ட% கட%கா5 தவ% சித%
கி

னர%வி தியாதர%ச கீத$ பாட

$,நா ரத%சனகா திய%ந ேசட
ரடேன ாிஷி.னிவ% பல$ ேபாற
அ$,யனா

மைறேயாத 7றி '@$

அ4 தேன ன'ெக
எ$பிரா

ற

,

ெசா லாேல

சதகெமன வித தாேல

இைச!பதேக .

னிபா ெய$பி ராேன,

(3)

பாயிர றி.
றி.

.
.

திமா 7றி'@ கமல மா%பா
திகிாிசக5 தாிதK2 ெச>ய ைகயா
கமாணி' க'கிாிேபா னிறத ெம>யா
கதிாிரவி மதியிர கணா கணா
அமாம ைற!ெபாளா மாதி ேதவா
அைனல@$ பைடதளிதி டழி'@ ைமயா
இபாத மல%ேபா; ெம>ய% ெந2சி
(1)

இதிநா ராயணேன ெய$பி ராேன.

மாதவநீ திமைக' @பேத சித
ம5திர2ேச னாபதிெம>4 சடேகா ப
நாத.னி ட>ய' ெகாடா% மி'க

சீ%

4

ஞானமண' கான$பி யாள வ5தா%
நீதி,ைன ெபாியந$பி லக$ ேபா;$
நிகாிMரா மாNசன Aபேத ச$ெப
ேறதமற ெவFப நாA ேப'
ெகதிராச ைர'கைவதா ெய$பி ராேன

(2)

Hதலதி Aடான தலக ட$மி
,ணியேகா 6தலெமா
ேவதெநறி யாலாதி! பிரம

றா>5 பா%ேத

றா$

மி'கதி' க4சியிவ5 திறகி ேற
ஆதரவா யதிகாி தலதி ேலாம$
அ

றவ

றா

பணவ5த ேவாம @ட

ேததமற வ5திேத வரக ளீ5தா>
(3)

எணாிய வளாளா ெவ$பிராேன.

உ

ைடய Eட

மயேம Hமி ெயலா$

உன ெசOவா> நீ%மயேம தக ெமலா$
மி

னியநி

கமயேம ேத ெவலா$

விறியதி
நி

னிைனவி
நி

எ

வாசமய ேமகாெறலா$
மயேமயா காய ெமலா$

P%தி மயமயி%க Kண%வி ெலலா$

டேலா யி%ெச>ைக ெயலா நீேய
இரபணி யைல!பெத

ேனா ெவ$பிராேன.

(4)

அளாளா ேவகவதி நதிQ= க4சி
அதிகிாி நாதாேவ தாக மதி
ெபாளாநா ராயணேன வா ேதவா
தணியேகா 6'கிைறவா ேதவ ராசா
மளான விரணிய

றா

@றித Iணி

வ5தித நரசிகா வரத ராசா
இளான தDகாம நி

றா

ேபாறி
(5)

ஈேடற நிைனவளி!பா ெய$பி ராேன.

பணியி$ பணிபலேவ ெபா
பாடதி

ெனா

ேப%பலேவ மெணா

ேறயா$
ேறயா$

5

வணமி@$ ப !பலேவ பாெலா

ேறயா$

வைகேயழி டபலேவ சீவ ெனா
நDம; சமயக

றா$

ேப%ேவ றலா

நாதனீ ெயாவேன யவ%க ட$ைம
எணிேய ெச5ெதா ட4ைச' ெகலா$
இரகிவர5 தகி

றா ெய$பி ராேன.

(6)

ேகசவநா ராயணமா தவேகா வி5த
கிள%வி/D மQத ேக6 லாத
ேநசதிாி வி'ரமேன வாம னாசீ%
நிைற5தK2 சீதரா வி6 ேகசா
மாசிெலழி ேச%பம நாபா ெவ@$
வள%தாேமா தரெவ$ேப% ப

னி ர6

கீசனா ெய6ைச ,ற$, கீ=ேம
இைவSரா றிடைறவா ெய$பி ராேன.

(7)

சக%ஷ ணாவா ேதவா .தி
த$பிரதி $மனா வனி தாசீ%
க, ேடாதமேன யேதாச சாெவ2
ட%நார சிகெவழி ல4 தாநீ
அகசனா% தனEேப5 திரேன மி'க
வாிகி/ணா ெவ
எ@. ள H ர%க

; திாி ச5தி ேதா;$

ச5தி பண

இதிநா ராயணேன ெய$பிராேன.

(8)

அ4 தேன மாதவேன ேதவ ேதவா
ஆதி, ேஷாதமேன யாிேய மாேல
ப4ைசநிற' கா@தா வா ேதவா பர5தாம ேன .@5தா பம நாபா
ந4சரவி

மிைசந6த ேகாவி5 தா8

நாராய ணாேகச வாெவ
இ4ைசட

;

ைன

;தி!பேவ ெயன'@! ேபா$

இதகிைணயா ேயமிைல ெய$பி ராேன.

(9)

6

பர!பிரம மாமாதி Pல ேமநீ
பைடதளிதி டழிவிைள யாட ெவ
தித.ட

பிரமாவா>4 சி/6 த

ேற

ேற

8பதியா$ வி/Dவா யிைர' கா
உதிரனா யிைரெயலா2 சக ாிதி
ேடாேவ P
இ'@ெமழி ல4 தமி

;வா> P

; ெமா

றா>

மகிைம ச;$

இைமயவ%'@ காணவாி ெத$பி ராேன.

(10)

சி6'க! பிரமாைவ' கைண யாA
திநாபி' கமலேத ெசனி'க4 ெச>தா>
மடற ெசனனெமலா காம தாேல
வ%தி'க ம

மதைன மனதி ற5தா>

ெநற வி!,வியி பிற5த ெவலா$
நீறா'க Eதிரைன! பிரம னீ5தா
இடேத ேயகனா யிராேத யிங
ஏ

-

ெச>தா ய4 தேன ெய$பி ராேன.

(11)

பல%B6 யி5தச5ைத கைல5த ெதா'@$
பFதாM பறைவக ேச%5 தக
நலமாக4 Qைளெயா

ற ெதா'@$

றி ெவ5த பாட$

நாறிைச$ ேபாைட5 ேபாவ ெதா'@$
சலமீதி மித5திர சா/ட B64
சட'ெகனேவ பிறி5தெதா'@ஞீ ச.சா ர5தா
இலதாக ெதளி5ன திதா

ேபாறி

ஈேடற நிைனவளி!பா ெய$பி ராேன.

(12)

அற'ெகா6ய பவெமதா லதிU றா6
ஐ$பநி திைர ேபா>ம ைற$ப தா6
சி;'@ழ5ைத ேபைதெயா பால ென
திாி5பசி பிணிP!, 

ேற

ப ேமவி'

க;தமயி% ெவKடல Bனி! பேபா>'
காெக' கP6' @ழறி! ேபசி
இற'க.;' கிட5திற'@$ பிறவி ேவேட
இனி'கைரேய ற4 தேன ெய$பி ராேன.

(13)

7

பாததி பிாியாம M'@ கைக
பரேம6 பிற5த5தி! பம தH
தீதற ெகௗவமா மணிH ணார$
ேத ளX தா$பரநீ '@ Bைற
ேவதைத விாி2ச'@ நீேபா திதா>
விணவ%'@

றி'ைகயா ல.த மீ5தா>

ஏ; நாரணேன ைன!H சி!ேப
(14)

இைமயவ%த$ ெபமாேன ெய$பி ராேன.

அ

னாதி யாமாிேய ன நாம$
ஆயிரதி பலவாத ெலா

ப

ேற யாத

னாK கீ='@லேதா ெரணி னாA$
பாM'@ ேகாபால% பாட ெமா!பா%

நி

னாம ெமணாம ற%'க$ ேப $
ெநறியிலா% @ல$பா%!பா ரான' காA$

இ

னாத க ளி'@ நவபா டதி
(15)

கிைணயிச தியமாிேய ெய$பி ராேன.

வைளவான ெப$பA ெமாி5த கD$
ைம$மைல ேபா காதிர. .ைடய கால
அளவான ெப$பாச ெகாேட ெய

ற

அகைத! பிணமா'கி யாவி ெய

$

ஒளிேவறா யாதனா சாீர' B6
உற!பணி ெத6'@ மிடரா னாேய
இைளயாம M!ெபாFேத ய6ைம
ெகா வா> இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.

அ4 ததி

ெம>ய6யா க5ேத யிட

தDெவனி மகேம வாக' ெகா வா>
நி4சயமா ைன ந$பி ெயணா Pட%
நிைன5தி6ேலா% Zைறெயா

றாெகா

ளாயா

ந4சிமற பிதி%'கK'@5 ேதவ '@$
நம+காி! பைடதெவலா நதியி
இ4ைசட

ச.திரேத ேச மாேபா

ெவ ள$

(16)
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எலாைக' ெகா கி

றா ெய$பி ராேன.

(17)

த5ைத தா> தி$பட$ பி ைள வாயி
தானிட ேசடைத' ேக வாகி4
சி5ைத மகி=5 தி
ேதவாE
அ5தE

ற

ப.ற தி

 மாேபா

ைடைமைய நீ ய6யா%' கீய
ெம>ய6யா% பதி யாேல

அளிதB ழ.திைன ேட!ப மிேட
இ5திைர'@ மிதிட கா6 ெதாட%
ஏறமைத ெதளியைவதா ெய$பி ராேன.

ம

(18)

னவரா> வா=5 கி தி5த ேபைர
வ;ைமயரா>4 சMதிர5 திாிய ைவ!பா>

அ

னமாி தாயிர5 திாி5த ேபைர
அதிகரா> வா=5 கி தி'க ைவ!பா>

நி

னேள யலாம யாவ'@$
நிைனதப6 ேநெராணா தாைக யா[

ெத

னதி விைளயா

மகிைம ச;$

இைமயவ%'@ காணவாி ெத$பி ராேன.

அKட

மீ

பா%த'கா சிைனதா

(19)

@2சா$

ஆைம.ைட தா>நிைன5தா @6 யா@$
பாிசதா பறைவ.ைட @2ச தா@$
ப6யிMைவ யிகைடயா' கிட'@ நாேய
கைணயினா @P%தி பா%த தாA$
கதார திEளேத நிைனத தாA$
இபதைத தைலயிைவத பாிச தாA$
இள;ேத ன4 தேன ெய$பி ராேன.

ச'கர2ச கி,யதி ெபாறித பி
தயEடேன ப

,

னிர திம சாதி4

சி'ெகனேவ தாசென

; நேப ாி4

ெசவி@ளிர ம5திர. .பேத சி
அ'கினியி ெச5ளவ' கா/ட B6
ஆவிென>யா ,ன%ெசனன ேவாம$ பணி

(20)

9

இ'கிாிைய ைய5தினா றிதி' கா'ைக'
ெகழி@வா திதைனேய ெய$பி ராேன.

மணியிைச'கா வ5திமா

ெசவியா

(21)

மா$

மகி=,ண%4சி' காகவிப மணி சி'@$
கணிவிள'ைக' க வி6 7=5 ெபா
க5I6 கOவி ம4ச$ வாயா

;

மாK$

அDகியளி நாசியிெச ப ேமா5 ெத>'@$
ஐ$ெபாறி .ைடயநா னைல5தி டாம
இைணயிA$ ேதசதா றிதி' கா'ைக'
ெகழி@வா திதைனேய ெய$பி ராேன.

(22)

ஆகார நிதிைரைம ன$ப ய5தா
அைனயி%'@ .நர%' கதிக$ ஞான$
ேசகா நவிைனதீ விைனயி ரடா
சிறி

ப$ ேபாி

ப2 ேச%5திடாம

நாகாாி வாகனேன ேகச வாநி
நபதக \ேடற' @E ைர'@$
ஏகா5த Eபேதச! ெபாைள ந$பி
எணெம>2ஞா ன5தவா ெய$பி ராேன.

ெபதி5த Hசினி!H வி

(23)

கீ=' ெகாைட

ெபய%5 காயா>!H ேத>5 றாேபா
கதிA; நலறிைவ 7ெறாடாம
கபட.;$ ,லறிE ேமM ட5தா
@!பக .பேதச! ெபாைள ந$பி'
@ைறவறேவ ேவற திE ேமறி
இபற5 ெம>2ஞான$ விளக4 ெச>தா>
இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.

உ!,தி ேததி க!ப2 சாறி
உதிெந>யி திதயி ததி 
ைவ!ெப$பா Aதி ந

ற

னீ ததி ெய

$

வைளகடேல Fடா'கி தீE டா'கி
க!பAட

ேசா@மர' கல. டா'கி'

(24)
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கடேலா6' கைரேயற' கபி தாேபா
இ!பிறவி' கடேலF கட5ேத >ைக'
ெகழி@வா திதைனேய ெய$பி ராேன.

சீராமா ெவ

ெறாகா Aைரதா A

ற

திநாம மாயிர' கிைணயா ெம
நீரா2 சைடயா

(25)

ேற

பா க ைம'@

நிக=திடல$ மதிர' கிைணெயா

;ேடா

பாரா மதைன4 சாிதீ ேடற!
பவி ராமென

ேற .'கா வ5த

ஏரா$ பர ரா மா8 ராமா
எழிபலப திரராமா ெவ$பி ராேன.

சீராிேய நி

(26)

ேகாயி ;வார பால%

ெசயவிசய ாிவநி

ேனவ லா@$

காரணதா விரணியேனா 6ரணி யாச
க6யரா வணடேன @$ப க%ண
மாாிநிக% சி பால டேன த5த
வ'கிர மாக.'கா வைத மீ$
ஈர.ட

பைடயிA2 சா- ப5த5

ேதற.ற ைவதைனேய ெய$பி ராேன.

காி

னி Pலேம ெய

(27)

ற ம6

கராைவவைத ெதாெநா6யி காிைய' காதா>
உாிகி

ற கிவளர '/ணா ெவ

ேற

உைரதளவி ;ெரௗபைத'@ மான காதா>
அாிெய@ .ளென

ேறா% பால

ெசால

அ'கணதி ]ணினர சிக மானா>
எாிகி

ற ெப5தணைல யவ' க

ேற

இமசலமா' கிைனயாிேய ெய$பி ராேன.

திமணி நீ;மி திக=ைவ தீக4
சீெபாிய வயி6ணவ% ைசவ% ,த%
அக%சம ண%க

'க% க%தா Eெட

ன;சமய ேதா%கK'@ மிைறவ னீேய

(28)

11

றமெதறி பதிவிரத மைறெயா F'க$
தயEசம2 சதிய2Q Kைடய ேப%'@
இள; ெம>2ஞான$ விளக4 ெச>வா>
இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.

(29)

தி'க4சி ந$பிைன ந$பி4 ெச$ெபா
றிவால வடகயி காிய2 ெச>
ெப'கமழி5 ேததிவா> மல%5 ேபசி!
ேபதம; திடமா யி'க ேவா%நா
க'கMனி லளாள

மைறவி ]க'

காணாம லளாளா ெவ
திர'க.ட

ன நீவ5

ைகவிள'@! பி64 ெச

றா>

இயச'க ராதேன ெய$பி ராேன.

(30)

திறதெபா>ைக யா%Hத தா%ேப யா=வா%
திமழிைச யா%விM ,I ரா=வா%
அறி'ைகமி@ @லேசக ரா=வா% ஞான
ஆரணைத தமி=ெசந$ மா=வா% பதி
@ைற4சMலா ெதாடர6! ெபா6யா= வா%ப
@ளி%5த ெசாலா Mைசபா5 தி!பாணா=வா%
இற'கெவ6! பறிததி மைக யா=வா%
இவ%பதி

ம%' களிைனேய ெய$பிராேன.

ப!ேப ரா=வா%க

(31)

தமின$ மா=வா%

பாதார வி5தைத! பணி5 பா6
.திெபற வமர கவியா= வா$
Pதறிவா Aய%ேவத! ெபாைள' ெகா
உதமமா$ பாமாைல ெயாH மாைல
உக5ன'@ தேகாைத யா Bட
இதலதி ப

னிர ேபரா= வாெர

ெறண.ற ைவதைனேய ெய$பி ராேன.

அKடேன ெபா>ைகயா றக! Hத
தா=வா%வ5 திவரா யி'க! ேபயா%
ெசாாிமைழயி ேபா>Pவ ராகி நிக4

(32)
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ெசாலகாிய நீ நாலா$ ேபரா ேதா

றி'

கைணட ன$.வ% பாட ேக'
கமலமல% திவ6 7டாக! பாM
திளறேவ ேகாவ^ ராய னாெர
றிைடகழியி னி

ெவயிகா மாதித

றைனேய ெய$பிராேன.

(33)

கனக ேத%'@

விடநாக$ வட2சகெடா

ேறF வாசி

சயதாலா காயதி ேற%க டா$
சாரதிகா Mரமிலா .டவ 
மயதா

ற

மா ேமைவேத% றி4 றி

மைற5 தி!, ேததினமா நி

ேவ ததி

இயேச$ பிரமகப கிராண ந
இதிேறா

னா

ற ைவதைனேய ெய$பி ராேன.

(34)

உதிவ$ ேபாமதி யான! ேபா$
உயரத மைலவாயி ,@$ ேபா$
மதத ர ர'கைனேத% நடெதா டாம
வைள5 ெபார திநாபி' கமல$ வ5த
விதி'கடE Kைரததி ம5திரதா
வி!பிர%க

யாவ.4 ச5தி ேதா;$

எதி%திைறத நீ%'கைணயா ல ர% கீ=!ப
ெடதி%நட'க! பDகி

திண.ட

றா ெய$பி ராேன.

(35)

பாE'@4 சாப .;$

திறறம பவிதா ென
கணிலா திாிதரா6ர

ற

ற ம6
ேறவி

கா5தாாி ெகப$ விழ! ,ைட' ெகா ள
மணில ெபா

றா.

.னிவி யாச

வ5ெத! பலகலச தைட நி

ேப%

எணவ Z;வரா>! பிற'க4 ெச>தா>
இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.

விDல@ மDல@ ம ர% மி2சி
ேவதம; ேவ விய; நீதி யறா

(36)
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ெபெண

 @லமிர$ வர$, ெக!

பிரமாE$ பைட! ெபாழி5தி 65த நாளி
திண.ட

ெகடவா கனமீ ேதறி

திறல ர ரைன வைர ெகா

; ேதவ%

எணEல கீேரF$ ப6ய! பணா>
(37)

இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.

வ

னியின
வண

ந

,க=வி வ ேதவ

த

வயி/' காரணிய னி5தி ர

சீ%

ெனறிேச% ேதவ.னி ேய பாத
நம

ெகா

வா Eைமபி%'க டன' @ேபர

னம2 சகரனா% விதிேயா ென

$

@ைறவினா விவ%க பதி ைன5 ேப$
இ

ன.த மதி'கைலைய தினெமா
எ

றாக

;.ண ைவதைனேய ெய!பிராேன.

.தபிைறயா ெம

(38)

ேமா% கைலயி B6

Pைவ5$ வள%5கைல பதினாறா@$
மதி'கைலயி பதிைன5ைத4 ர ெட

;

வ5திதைன' Bமமா வாைச நாளி
கதி%!பதி ப $பயி%, க

ம ரதி

கல5தைண ப விடேத வ5 B6
இதிப2ச கOவியதா பDேமா மதா
இ5தி'க! பDகி

ற ெப$பிராேன.

(39)

காம விM,ரவி கிளிேத% கா;
கட.ரச @யி காண2 ேசைன மி

னா%

மாமகர ெகா6 க$, சிைலநா வ
மல%கைனக விைல ெகாேட மதனா> 7றி!
Hமிய% வானெம@2 ச2சாி!
Hகைண ெய> தா ெபைண! ெபாதி' B6
ஏ>கிற தய

பைட!, மிவனா வ%தி

ேதற.ற ைவதைனேய ெய$பிராேன.

படம;! பதினாலா டடவி ;!

(40)
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பதினி2 சிைறேபா>!பி

ேனா நீ$

மடறேவ சMதி'க4 'கிாீவ
வ5தவ' கவிதிரளா ேச க6
டென$ ராவணைன' ெகா

; ேதவ%

ேதாதிாி'க 7டண@! பட க6
இட.ட லகாட 8ரா மாெவ
ெறணவிள;'கி

மீதான ம4செக5தி மக

(41)

றா ெய$பி ராேன.

ெச திலா

வியாச.னி' @!ெபற பா த5ைத
மாதா'க

@5திம திைரெய

பாK$

ம5திரதா ைலவ'ைக வைர$ ெபறா%
Qதா6! ெபா>ைர' @ைவ' ெகா

றா%

ெரௗபைதேய ப2சவ%'@ ேதவியானா
ஈதார ண!ெபா பா ரதமா ெம
எணவி ள;'கி

நணிெயா பாகவத
நாகரச

பாெச

ேற
(42)

றா ெய$பி ராேன.

வ;ைம த

னா

; நME Bற

மணிலவ னிபதா 6'@4 ெசA$
மைனவ%தி' கீ5பி

$ வாெவ

ேறாத'

கணதனா கானகதி பதித ேவைக
கடவ கலகிய5த' கல'க5 தீர
எணாிேய ெயன'ேகட ,M'@ .தி
(43)

ஈ5தைன ேவ கடதாிேய ெய$பிராேன.

அ;சமய ைறகK'@ மிைறவ னீெய
றறியாம பா6ய
விறலரச

.

ற%'க றா

ெபாகிழிைய யர' க6

விழ!பா6' ெகாேபாக
மைறகெளா

ெபாிேயா ெர

ன

; ேமாதறியா! ெபாியா= வாைர

மாமைற நீ ேயாவி' கிழிய ற'க
6ைறவணகி! பட%பிரா

வ5தா ென

ேற

எணவி ள;தைனேய ெய$பி ராேன.

(44)
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ந5தவன ெகாதநில ெதF5த ெபைண
ந$மா=வா% ,திாியா வள%த நாளி
சி5ைத மகி5 ன'கா=வா% க6 ைவத
திமாைல யவ Q6 நிழபா% தீய
உ

றன'@ ம,தமா தின.2 சாத
உக5Q 6'ெகாத நா4சி யாெர

றி5திைர'@ மிதிட கா6 ெதாட%
இதய ளி'கி

றா ெய$பி ராேன.

(45)

ம4சB% மவராக நார சிக
வாமனP விராம,த ககி யா$ப
த4ச.

ற னவதார மா@ ெம

ேற

அகிலாட5 ெதளியவிவ றிரடா$ ராம
க4சமரா ட'@;@$ பர ராம
ைக4சிைலைய வாகிேய நாாி ேயறி
64சகதி ெல!ெபாF$ பர ராம
இ.ைற ெச>திடா ெய$பி ராேன.

பிற'@.

(46)

ேன வயி;'@ கவி ற5

பிணைத! ெப றFசில% ,ரளைவ!பா>
@;'க!ப ேடவயிறி பிணமா 7கி'
B;வனா>4 சில தாய%' ெகால4 ெச>வா>
மி;'கம; மக!ெப; .

ன2 ெச>த

விைனகடைம யபவிதி 6ற'க4 ெச>வா>
இற'@மிட% பிற'@மிட ாிர$ ேவேட
இனி'கைரேய ற4 தேன ெய$பி ராேன.

(47)

ஆவணிேரா கிணிநாளி லபர பC
த/டமியி சசிதி'@$ ேவைள த
ேதவ%ெதாF$ வடமரா ,ாியி ேறா
சி வ6வா> வ ேதவ
நீவாிச ய5திநா
ேநய.ட

னி
றி4

ைகமீ ேதறி

வன' காளி
கனிகடாி Aக5 ெகாேட

யாவ'@ மாியபத மவK' கீ5தா>
இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.

(48)
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அாிதிவச மாேமகா தசிந

னாைள

அD/6த '@மா கதைன' கடO
விரதம/ 6தளவி லாத ேப%க
மிக'கதிேச ைகயாேல ர%ேசா தி
உவமி@ ேமாகினிைய வித ம6
உ;தியா த

மகைன ெவ B%வா

இ,யதி H5ெதாைடயா ைவ@5 தேத
இனேதா$ ைவதைனேய ெய$பிராேன.

பதிட

;வாதசிய

(49)

ற$ப ாீஷ

பாரைணெச> வதவி%!பா

] வாச

@திரமா வ5ெதாளி'க Eண வ2சி'
ேகாவி5தா ெவ
உதமெம

;ன தீ%த ெகாடா

ெறணாம வி2சா பதா

உய%.னிைய ர5தட றெவா டாம
இதலதி ல$பாீஷ நீேய காெவ
(50)

றிர5தைடய! பணிைனேய ெய$பி ராேன.

பாதக'க டாக
பதிய;

ன ென மிய'க
ெப$ ,கைழ' ேகேளா ெம

;

காதிர6 சதமி@ மணிைய' க6'
கண!ெபாF ேமாயாம லைச தி'க
தீநிைன5 தாென

;

மனெத ணாம

சி5ைதயினா மறவாம தியானி தாென
ேறதமற வவ'@ மவ

ற$ பி'@$

இரகி.தி யளிதைனேய ெய$பி ராேன.

க6'கிMர திதமா கனிைய மீள'
க6யாம கைலயிைவ ன'கா ெம
பைடைவத ேவவி4சி சபாி ெந2சி
பாிE ெகா ர@ராம வவதாரதி
சட'ெகனேவ .

றி

ற கனிைய தாேன

த'கவிதி! ப6பைடத தாக Eெகா
6'கணற4 சா-ப மவK' கீ5த

ேற

(51)
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(52)

றீேடறி விடைனேய ெய$பி ராேன.

திண.ட

ேகாபால% மைனயி ெவெண>

தி6னைத' கடவ%க ர$ ேபா
கணிலா ததிபாட

மைன ,'@'

கெகாேதா% சா6யி,' ெகாளி' ெகா ள
,ணிகரா கேவேட

கதிதா வலா

ேபாகவிேட ெனன4சா6 P6' ெகா ள
எண ாிய பரமபத மவ' கீ5தா>
(53)

இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.

மி6திலா
வி!பிர

பசிெதா;'கி @ேசல ென
றா ன2சி

அதசிேந கித

ற

வ5தா ென

தறி5தைழெத

$

பதி'@ வ5தா
ேற சி5தி

ெகாவ5தீ% தா ெம

ேற

ம6'கD; ெபாாியவலா மதைன வாகி
மகி=5 விர லால ளி யிகா Aெகா
6'கணற4 ச$ப .தி 7$
இரகியவ களிதைனேய ெய$பி ராேன.

(54)

ந5தேகா பால;5 திவா>! பா6
நக%மீதி பைடெய மட [க%
வ5தி6ல! பைகவெரலா ம6வ ெர
வரெகா! பி
அ5தவர தாக2ச

ேற

னகர க விதா>

வரேவ ய2சி

அ ர%களி பலைரவி 

ைன' ெகாைக'

ெக5தவைக ெதாதாA2 ெசயித ேநக
ராசதைர வைததைனேய ெய$பி ராேன.

உ'கிரேச ன

றைன! ேபா வ6E ெகாேட

உதமிைய! ேபார ர

வ5 B6

அ'கிரம' க2சதி த ர னாகி
அர'கைர'B 6'ெகாேட பிதாைவ த ளி
தி'ெகலா மவனாளி

மைர' ேககி

திரKடேன க2சைன'ெகா

றவ

பி தாைவ

(55)
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இ'@வைல ய$,ர'க! பணி ைவதா>
(56)

இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.

நி

னிைனவா நிதிைரைய ைக யா'கி
நிகாின5த ேகாப'@! ெபண தா'கி

அ5நிசியி லைனவைர மயக! பணி
அKடேன வ ேதவ
ந

ைகமீ ேதறி

ெனறிேச% திவாய% பா6 ,'@
ந5த'@ மகவான ைக! ெபைண

இ5நிசியி ேறவகியா% ெபறா ெர

ேற

இனிைர'க! பணிைனேய ெய$பி ராேன.

(57)

க6யக%த பா ர2 சத மாக'
கவ ேகடளவி க2ச ன2சி!
பைடெய' கவச5ெதா டேநக ேரா$
பதிலமா> வ5திடேத வகியா% கேட
திட.ைடயா ணல ெபேண ெய

ற ேபா$

சீ'கிரமா' கMல6 திடேவ ேயாக
இ6யி6தா ேபா

மா%பி Aைதேத ைக
(58)

ஏகநிைன தளிைனேய ெய$பி ராேன.

.ைலயிவிட மதிைன' ெகால ெவணி
ேமாகினியா> வ5தH தகிெய

பாேளா%

மைலெயன7=5 திட.ைலயி ன2 $ பாA$
வAயி5 தி!பவள வாயா Aேட
ெகாைல ெச>ய வ5தவட

பைகெய ணாம

ெகாதைனசா 4சிய7 ெட

னி ேபா;$

இலகியெம> ெதாட'@' கதிதா னீவ
(59)

ெதளின'@4 சீராிேய ெய$பி ராேன.

@ைற4சலற' கனி'காிசி ய ளி P6'
@திவர ேமாதிரதி

வழியா4 சி5தி

.றதிMட ெவ;ைகயா> திைக நிக
.க$பா% தி

கனியி ட!பா ெவ

நிறதநவ மணிக கனி விபா

Bைட

ன
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நிைறயவவ ள2சிந5த ேகாப ென

$

இைற'@ைர'கி Aன ெசா$ேம ெகாேபா வ$மா
எ

ம

;ைர'க! பணிைனேய ெய$பி ராேன.

னைன!பா டாமேபா கி
வாவாிேய ெய

ப

ேற னீ$

றைழத ,லவ

பி

ேன

னக!பா$ பைண 6' ெகாேட ேயகி!
ப'ெகா ெள

ெசா

ற ம6 ப' ெகாடா>

னவண2 ெச>த ெபமாேள ெய
ர%தி'க' க4சியி7 றி'கி

எ

(60)

யி ெம

;

றா>நீ

ண%E ெமலா நீேய
(61)

இைறவா நா ராயணேன ெய$பி ராேன.

கதல%'@ ேதாலாத வரதா வ5த
காலயவ ந

ேபாாி பி

னி ேடா6

வைர.ைழயி றைனற'க ெமF!,$ ேப%க
ம6வெர

ேற . @5த

வரதா ;2 $

பாிமளி'க விடெதா'க யிA வாைன!
பதறி நீ ெய

;ைத'க

. @5 த'ேகா

இக விழி திட'கால யவந னீறா>
(62)

இற'கவைக யிடைனேய ெய$பிராேன.

சயி5தவைன யி!பகேல ெகாேவ
தழMற!ேப ெனனவிசய
பய5தவ

ற!பி

சபத Bற!

ெப 6'@Kற4 ச'க ரதா

பகைலமைற திரவா'கி தம

ேசைன

மயகியிட4 சயி5தவ ெமாளி!, நீகி
வரவிரைவ! பகலா'கி விசயா ெவ>ெய
றிய$பிய5த4 சயி5தவைன வைத! பா%த
(63)

இறவாம காதைனேய ெய$பி ராேன.

ைம5தென2 ெசயதிரத

சிரைத யி5த

மணி விழ4 ெச>தவ%க

ம6க ெவ

ேற

சி5பதி தப பணி யி'க! பா%த
ெசயதிரத

றைலயறேவ ெய>த பாண$
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ச5திபD ைகயிசிரைத' ெகாேபா> ைவ'க
தைறயிM4 சி5பதி தாேன சாக
இ5தவைக ெதாததனா ல

; பா%த
(64 )

இறவாம காதைனேய ெய$பி ராேன.

க

னென> கநாக' கைணயா பா%த
கFத;5 மாயாம ேறைர தா=த

மி

மணி .6'கில'கா>' ெகாேபா>4 ச%!ப$
மிகெவகி தைன மீ5 ெதா'க4 ெசா

உ

னளா

.

னா

னாளி @5தி ேதவி'

@ைரதெசாகா ெதாதகைணயினிெதாேட
எ

ேபா

னவ5த! பா$,தைல ய6' ெகாேட
இற'கவைக யிடைனேய ெய$பி ராேன.

தின$ப

(65)

னீ ராயிரேகா தான$ பD$

திறலரச

.

ைனநா ளீ5த ேவாரா

தனகீ தாரதி ேசாி லைத
தாெமா வ%'களித சாப தாேல
மனநகி' கிணறினிப4 ேசா5தி யாகி
மயகிற நீெய'க4 சாப நீகி
இனனிறமா லகெமலா$ ,ர'க ைவதா>
இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.

(66)

வரதிலர கண.$ வாச கா'க
மததவா ணா ர

ேம னீவ5 த'கா

உதிரன' கினிவிடநீ @ளிைர ேயவ
உ/ண.ட

@ளிமா யர ற'கா

கரதிரளி பைடெயேத ெயதி%த வாண
ைககேளா ராயிரதி Mர ைகைய
இதிமைற' கரகெளலா5 ணி' காதா>
இல@ச'ரா ததாிேய ெய$பி ராேன.

ெபா

லைக% ெசயிதநர கா ர

றா

Hதலதி ெகாவ5 ைவ'@5 ேதவ
க

னிய%க

பதினாறா யிர$ ேப% த$ைம'

(67)
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கMயாண .@%தெமா
ந

றி பணி' ெகாேட

ெனறிேச ரவரவ%'ேகா% ,ட னாகி
நாேடா; மவரவ%க Kடேன B6

எ

னகதி ேலயி!பா ெர@$ ேபாகா%
எ

னEறா> மாயவேன ெய$பி ராேன.

(68)

உ'@$ணி' ெகாHநீ யளித தாேல
உ

ட

ச தியபாைம ேபசா றா

த'ெகாவ5 ன'களி!ேப ென
சயகட

; ெசாM4

மீேதறி வா' ேககி

ம'கமF$ பாாிசா தெகா
மறித ர ாி5ர

ேபா

விழ4 சக Pதி

இர'கெமாட த'ெகாண%5 மைனவி' கீ5தா>
இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.

(69)

பயி%'கிைற' காMவ கிண; நீைர!
பாகவத

ைக4ெச$பா

.க5 ெகா

ெவயி கா @ளிரேவ நைன' ெகா ள
ேவளாள னிற'கெவம Iத% பாச'
கயிறினிக ெடாடாம

.@5தா E

ற

கணநாத ராதரவா யைழ வ5ேத
இய தி .ழகியசீ% ைவ@5 ததி
இனெதா$ைவ திட4ெச>தா ெய$பி ராேன.

பாதகெவ2 சின.ைடய கிராத க

(70)

றா

பதியிழ5த விதைவைய! ெப டா'கி' ெகாேட
பாைதயினி 7க6 யி'க ேவா%க
பாகவத%' க.தளி'@$ ெபாடா A4சி!
ேபாேதார6 யவனவ

ப5 தMேல நி

ேபாகவ6 யா%'@நிழ [5தா ென

;
ேற

ஏதமற விவேனா2 சாேலா கதி
ஏற.ற ைவதைனேய ெய$பி ராேன.

அடவிதனி லாிதாச ெனறிேய ெசல
அறியாம பறி'கவ5ேதா% க ள

கிட

(71)
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பைடவிெகா ேடா%ேவட
பறியா'க

எ

B6 யதா

ெறாைலய _%ேபா>4 ேச%5ேத

திட.ற பதியினா A

ைன! ேபாறி

திவாரா தன2ெச>ய ேவட னாேல
இடரறா ென

றவைன ைவ@5 தேத
(72 )

எண.ற ைவதைனேய ெய$பிராேன.

உ

னாம மாயிரதி ெலாேப% ெசாலா
உனத6யா%' ெகாநாK$ வணகி! ேபசா

ெசா

னாA$ ெபாிேயா%க

,தி ேகளா

ெசாவெதலா$ ெபா>ெகாைல களE2 ெச>வா
அ5நீச

தி6 வ5ேத திவரக

தாிசிெய
ெத

Uாி
எ

; விறதனா லவ' காவ5

ேப% ெசா

னா ென

ேப% ெசா

னா

; .தி யளிதைனேய ெய$பி ராேன.

(73)

தாயா>ந ற5ைதயா>' @வா> ேதவா>
தாரமா>! ,திரரா றவா> நானா>
நீயாகி ெய ளிெலெண> ேபாேல ெய@$
நிைற5பாி Hரணமா> நி@2 ேசாதி
மாயாக ணாவரதா வா ேதவா
மாதவா ெவ
ஏயாெவ

ேறாயாம ேவயா வாயா

இைச`தி நி

க

; ர% வணகி! ேபாற
(74)

றைனேய ெய$பி ராேன.

;டேன ேகாபால ரேநக$ ேபைர'
கமலவய னபகாி' ெகாேபா> ைவ'க

ெவ

றிட ன5த5த வ6வ மாகி
ேவ;ைமய றைன.ற ேவசி6தா>

அ

றி5 மைறநா ளய

வ5 த'கா

அைன .ற' கட2சி ெதட
ற6ேய

பணி

ெச>த பிைழ ெபா;' காெவ

ேறதவளி தைனயாிேய ெய$பி ராேன.

பலவிைசய4 சராச5த 

ற

ேபாி

(75)
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பைடெய'க .றி5ேதா6! பி

ெபா'கா

மைலமிைச நீ ேயறதீ P6 நீதா
ம65தைனெய
அைலவி

ெறணிமிக4 சயமா றா

றி நீதி மா; பாக$

ஆகெவா $பிைனதா
இல@பல .ள7ம ேசன

பிள5ெதறி5ேத

ைகயா

இபிளவா' கிைனயாிேய ெய$பிராேன.

நிவாண ட
நி

@ளி! பைனக

றைமயா ர%க

மதாகி நி@மிட 

(76)

ேபால

.னி சாப தாேல

ைன யாய%

மதியாம ெவெண>'கா ரM கட
ெவவாம ேலதவ=5 மைத' கி6
விறறிகிாி யாவிரலா ம; 7=தி
இளான சாப5தீ% தவைர! ப6
ஏற.ற ைவதைனேய ெய$பி ராேன.

(77)

நிலமா ேமாகிேத ன'@! ெபற
நிதநா கா ரைன $ப%' காநீ
ெகாலேவ6 வ5 ெபாரவவ
ெகாகைண நி

வித

ெனறியிப திர தாக

மல%P6' ெகா ைகயினி

கரதி Aற

வாிசிைலயி சதியபா ைம!ெப ெண>ய
இலகாழி ெய>தாேபா னரக

ேமப

6ற'கநிைன தைனயாிேய ெய$பி ராேன.

சயமி@த சா$,வைன! ெபா ெவ

(78)

ேற

சா$பவதி! ெபைணைக' ெகாட வ5தா
நய.டேன சிம5தகமா மணி ெகாேட
நாடைன$ ேபாறெவழி லாக வ5தா>
அயைனயளி லகைன$ பைட'க! பD$
அ4 தேன ெய

றமர% .னிவ ெரலா$

இயMைசேச% ேவததா ;தி'க ேவ7
றி'@நா ராயணேன ெய$பிராேன.

(79)
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திட.ட னாயாிM ெவெண> ெந>பா
திைக'ேக கடெபக Kைன'க யிறா
க6ைவ ந5த

மைன த

ைகெதாFத ேசாைதட

னி ெச

ேற

.ைறயி ட'கா

ெதா6Mேல பா%'கமி'க ெகா;'ைக விேட
I@தக ட2சிய5த! ெபக ெடட
இடறியா ேதெசா
எ

ேனா$ ெபா;மா தாேவ

;ைர'க! பணிைனேய ெய$பி ராேன.

மகரதி Qாிய

(80)

வ5 தித காM

வ5தி'க வி5திரைன ேநா'கி! ெபாக
மிகவி' கயிைலமைல ேபாேல ைவ'க
விைளயாடா யதைன$ நீேய ண'
ககனதி M5திர$ வ5 பா%'
க

மைழைய நிைரமீதி வித ம6

இகபர' கிைறயவேன நிைர'கா' @

ைற

எ மைழ ததைனேய ெய$பி ராேன.

தீைமயினா ம'க
திதரா 6ர

(81)

பழி' கா'க ணிலா
7ம ெகால ெவண

7மைன!ேபா வM$பா சைம!பி த5த
விழியிலா

.

னி;தி 7ம

ேபச

மாமி'கா ைக ெந'க வி!, 7ம
வMயதைல ெதறியர! பர'க ேவக
ேடம.ட

7மைனயா

கணா ெவ

ேற

எேலா5 ெதாழவி5தா ெய$பி ராேன.

(82)

உலகக ளீேரF கபா5 ததி
ஒகேவ ேயா%கணதி ெலளிதா ெகா
டைலவி

றி' கபா5த ெவ ள5 த

னி

ஆMைலேம @ழவியா> யி

ற வ5தா

சMலமற மகயிட வைர டா'கி4
ச'கரதா பிள5டலா சலைத P6
இலக. டKலைக மி=5ேத ப6
ஏற.ற ைவதைனேய ெய$பி ராேன.

(83)
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அமைறயா ாி'ெக %சா மதி ேனா$
அத%வணமா கியச%ேவ தக ட$ைம
தி6ெய 'ெகாேட தி ேச$
தீய'கா ம4சாவ தார மா> நீ
ஒெசAவி ச.திரைத4 'கி ேயைவ
'கிரதா ேசா.கா ரைன' ெகா

றி

6ளறேவ விதிபைட'க வOேவ தைத
இரகியளி தைனயாிேய ெய$பி ராேன.

(84)

ம5தரம தமி=5தாம பாக ட@
வள%5தாதி Bமமா> மைலைய தாகி4
5தரவா கிையவட மாக4 றி4
ரா ர%நி

றமி%தக ைட5த வ5தா

ஐ5தசி5 தாமணிந

னிதிக ெளா

ப

தாைனபாி Pேதவி தாைர ேத
இ5திைரெபா ெகௗவமா மணிேயா டால$
இள$பிைற5 த5தைனேய ெய$பி ராேன.

(85)

,ணிய5ெத> வதF2ேச% Hேலா கைத!
,பா>ேபா 6'ெகா ேடபா தாள$
நணிரணி யாசைன!பி

ெறாட%5ேத ேயகி

நல.டேன யாதிவரா கேத வாகி
மDலக மைனமிட5 ெதேதா% ேகா6
ைவவர வவ

மறி'க வைத ேதவ%

எணEல கீேரF$ ப6ய! பணா>
இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.

நலமE பிரகலாத னிரணி யாய
நமெவ
அைலவி

; 'கிரன

ேறாத4 ெசா

னா

றி யாிகாிநா ராய ணாெவ

றறி5ைர'க! பிதா தைன' ெகால விட
பலமல% மதகாிபா$ பன நீ% ெவ,
பபைடக மிவா' கா'க! பணி
இலகியெபா ]ணினர சிக மா>வ5

(86)
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திரணியைன வைததைனேய ெய$பி ராேன.

(87)

ரர ர% .னிவ% நர% ைகயி பாாி
ட%வானி பகMரவி A , ற$பி
ெபபைடயி றா
பிரகலாத

சாகா விரய

தகி ெட

நரகாியா! ெபாF ,@ ேநர5 த

ற

ைன!

ற Iணி
னி

நா6தி ய%வாச ப6மீ ேதறி
இரனியைன ெதாைடமிைசைவ கிாி னாேல
இபிளவா' கிைனயாிேய ெய$பிராேன.

தீைமயினா மாவM தா

(88)

வா=நா ள5த

ேதவாெச$ ேவ விையதா

ெச>ைக யாேல

வாமனனா> Pவ6ம டாைர ேய;
வானிலய

Hசி'க ெவாதா ணீ6!

Hமிேயா ர6யா'கி தாைர வா%த
Hதான' @ைறய65 த5 ேபாெவ
ேறமEல கி கமா! பாதாளதி
எழிபMைய4 சிைறயி ைவதா ெய$பி ராேன.

(89)

உலகள5த ேபா வள%5 தட ேகாள
ைத5ததி வ6ையயய

விள'@5 தீ%த$

பல.கமா யாகாச கைக யாகி! பகிரத
ெம> தவதாபா%' கிற@$ ேபாத4
சலமி@5ேத யர

சைடயி றகி ய5த4

சகரைன4 சிவனா'கி யிழி5த தீ%த$
இல@,க=' காசியிேல கைக யா>வ5
திட% தீ%'க! பணிைனேய ெய$பிராேன.

தசரத

பா Aதி .னி யாக .றி

தாளிைணயா கைல!ெப ணா'கி யா%'@$
வசமலா! பினாகைத' @னிெதா 6
மனமகிழ4 சீைதையா

மண.2 ெச>

@சைலபணி' கவிதிரளா ேச க6'
ெகா6யரா வண@$ப கண ைர'ெகா

(90)
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றிைசெபறேவ 7டண@! பட க6
(91)

ஏற.ற ைவதைனேய ெய$பி ராேன.

வ ேதவ

தரா; ேபைர4 க2ச

வைததபி

ேன ழாகவா வFவி ேய7=5

தசாீாி யால5த ந5த ேகாப
அைட'கலமா .ேராகிணியா% வயிறி ,'@4
சசிவ6வா>4 சக- ஷணனா> வ5ேத
த'கதிற கண'@ தைமய னாகி
இைசவாக வலாததா Aலைக' காதா>
(92)

எபலப திரராமா ெவ$பி ராேன.

வ ேதவ னிடதி ந5த ேகாப
மகவாகி4 ர%பணி5 ேபாற 7றி
அ ேரசரேநகட

க2ச ைன'ெகா

ைறவ'கா! பாரத!ேபா% ெபா ெவ
சி பால

;

வைச ேக! ெபா சாப5

தீ%த ளி! பரமபத மவ' கீ5ேத
இைசயாக திவிைளயா டேநக2 ெச>தா>
ஏற. ள ேகாவி5தா ெவ$பி ராேன.

(93)

ந$பியெம>' @ராமா Nசைன! ேபாறி
நல.டேன க4சியிவா= கடா$பி யா4சா
$ைப`%' ெகா6 ெய

பா ணவபா டதி

ேறா>த தயி% விைல ேபசி' ெகா வ5ேத
உ$ப%ெதாF .ன'ேகதி தா .ண
உளதி
ெக$பரெம

ேபா> தயி%'@விைல வாகா' ெகா6'

னா4சா

ெசா ேக .தி

ஈ5திடா ய4 தேன ெய$பிராேன.

பாகவத கி/ணயகா ெர

பா% நி

பா

பதிெகா சகீத$ லச$ பாட
நீ கைண B%5 தி! பதிZ ெற$
நிமிடதி ேனச.ட

ேறா

ற ைவதா>

ேமாக.ட ெனதவைன விFகி' கா6

(94)
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.6யிலவ

றாித!ப$ வாயி கா6

ஏகமா>' B6ய திட கா6
எலா மறியைவதா ெய$பி ராேன.

(95)

ச'கர2ச @ய%கைதவா டேவா ைட5$
தாிதK$ பர$,டா கமல' கணா
மி'கபரா பரP%தி ளப தாமா
விறAடேன மணள5 6'@2 ேசாதி
அ'கரைம$ பெதா

றா>4 ெசாலா>4 ெசாM

அத.மா ெயெடFதி

வ6E மாகி

எ'கணிA மDE'@ மDவா> நி
எழி@வா தி'கி

;$

றா ெய$பிராேன.

(96)

திமா$ திலமா$ பதி யாேல
திவ6க

வ6யிட விழி ற@$

கணாக ரா.தி 7டா ெப@$
கல5வா பவாகி யி'@ மாயா
அளாளா Eய%சனக
அன5த
இ

க ட

சன'@ மார
வி வ4 ேசன ென

ேசரா மா%'கட
இ'கி

பி@ ேபாற

றா> நாரணேன ெய$பிராேன.

கணிரடா யிர.ைடய ேசஷ
காதி5 .
பDறத

ப

(97)

னா

ைடய வ6வ காணா

னாவிரடா யிரதா ேலாதி!

ப6 .

ற

ெபைமதைன! பகர மாடா

மDலகி சிறியவேனா% நாவா A
மகிைமைய'க ைர'கெவ
எ

;$

ற

றா வசேமா வாேனா%

ணாிய மாயவேன க4சி வாF$
இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.

படமர5 தளி%மிக! H' கா>'க!
பாப 'க

ர5ெதாF'க மல மீன

டவியா' கிரம.மா னின. ெமா

றா

ேதாைகமயி படநாக .டேன யாட
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வட .ைல' க

னிய%க

மாலா> நிக

வானவ5 தானவ$ வணகி! ேபாற
இட.ட ேன ேவD காந$ ப

னா>

இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.
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ஆ.ைன நவமாக! பாட ேவத$
ஆகமசா+ திரமைன$ நீ ைரதா>
ேப.ன' @டான பைழய ேபேர
ெபகைத மியMைச$ பைழய ேவயா$
காதி நீ%தைனேய .க5 ெப>யி
கடMல நீதமதா>' கல5 றாேபா
ஈர.ட

ெம>ய6யா% நவமா> பா6

இரகிய ெகா கி

திநாம மறவாE

றா ெய$பிராேன .
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றாச%' ெகலா$

சீ%பாத Iளிநா ய6ேய 
அளாேல ெய$பிரா

சதக ெம

அைற5தகவி Zதனி ெலா

ற
ேற
றா னாA$

பாிவாக' கறவ%'@ ேகட ேப%'@$
ப6மிைசயி ;
திவ6யி

பம; தி

ப$ பாM

ெம>2ஞான$ விளக4 ெச>வா>

இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.

எபிரா சதக றி.
றி.
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------xxxxx-------
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