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க�ண� �ைண. 

பா
� அமி�தகவிராயரவ�க� 

இய�றிய ”ேகா�ல சதக�”. 

தி��பதி மைலயி�ேபாி� ேமலரத�தி யாதவ ேகாபால இராமா ஜ"ட$ ததிப� 

நா. ெஜக&நாத இராமா ஜ பி�ைள அவ�க� ேக)*+ ெகா�டப, 

ம�ைர -�ம�டப� -$தகஷா� 

இ. ராம. ��சாமி+ேகானா� அவ�களா�றம� 

ம�ைர வட+�மாசி �தி 0 ராம1ச&திர விலாச அ1சிய&திர சாைலயி� 

பதி�பி+க�ெப�ற�. 1914. 

அணா 2 

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

ேகா�ல சதக� ேகா�ல சதக� ேகா�ல சதக� ேகா�ல சதக� ----    கா��கா��கா��கா��::::    

க�ண� �ைண. 

க)டைள+ க2$�ைற, 

சீ�ேம4 பா,யி� வாழ�ட� ெச�வ6 ெசழி�-றேவ 

ஏ�ேம4 ேகா�ல ேம�ைம1 சதக மிைச�பத�� 

நீ�ேம4 ம�ட சராசர� யா4ேமா� நீ�8ட�9 

கா�ேம4 :&தியி� கா$தா� கழ2ைண கா�ப�ேவ. 

 

மண9ெகா�ட ேவத� :க$தி� -ய$தி� வள��ற9கி� 

கண9ெகா�ட பாத$தி� ேறா� மிய நா��� கவி�ெபறேவ 

-ண9ெகா�ட பா�பைண யானமி� ;<மி� பா�தைழ+க 

�ண9ெகா�* :� வ� ம�ப�த9 ேகா$திர� ேகா�லேர.        (1) 

 

அ�ட9க ளாயிர9 ேகா,=� டா+க வல�&தவித> 

:�டக னாகி� பராபர� பாாி� :ைறநி<$த 

ம�டல$ ேதவகி பா�வ8 ேதவ�ைக வா?+க�ெப�ற 

ெகா�டைல ேய&தி வள�$ேதா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (2) 

 

பைழயாைன ெய)ட+ கர$தாைன$ த�பத� ப�றின�+ 



கிைழயாைன யாைன:� ேனெயதி� வாைன ெயழி�க�ைண 

மைழயாைன ேராகணி� பா@தி$ தாைன ம2&தெவா� 

�ைழயாைன ேய&தி வள�$ேதா�க� பா,யி� ேகா�லேர,         (3) 

 

சிலவிய வ�ட� பகிர�ட ேகா,ைய ேந� பைட$� 

நல:ள தாமைர நாபியி� கா$தவ� நாரண��� 

பலவித மாகிய A1B* C�ெற� பதி-ைர+க+ 

�லவிய பாட @ைர$ேதா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (4) 

 

மழவிய� பாக ம,மீ தி�$தி வனச:க$ 

தழ�& தி�4 ம�&தி+க� ணால�- மான மைற� 

பழமி� ேவெயன� ேபா�றிய க�ணைன� பாாி�ற9க� 

�ழவிைய+ கா�பி* பாட @ைர$தவ� ேகா�லேர.         (5) 

 

ேதற� -வியி� மைறைய+ கைட&� திர)ட:த� 

எற+ கைரயினி� ைவ$த� ேபால ெவ*$த தமி> 

மீற� பதி�ம�கணாலா பிர$திE ெம?�-கைழ+ 

"ற1 சிற&� வள�ேவா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (6) 

 

ப�டா, யதழ லா,=� பா�பி� பட$தில�- 

ெகா�டா, =ெமா�< மா?நினற மால�ட ேகாளெம�லா� 

உ�டா, =9க* ெகாGவாத வாயி @றியி� ெவ�ெண? 

ெகா�டா, =�* ெதவி)ட1ெச? தாரவ� ேகா�லேர.         (7) 

 

:ைறயாக ந�றவ6 ெச?தி* ேவா�ட� :�< நி�< 

மைறயாம� ேறவ�+� மா&த�+�� ேவ�வி வ�$த�ைன 

நிைறவாக$ த&� மல�வாச :�< நிைல$த ெச�வ9 

�ைறயாத பி�ைன ெயE&தி� ��றவ� ேகா�லேர.         (8) 

 

ெதா*$தக� யாண$ ெத�ேத> ெகா*ாி�க1 Bத18ர� 

எ*$ெதறி ய$ெத?வ 4�வாகி ேயா9கிய ேவ�ைற ெவ�ல 

அ*$�ந9 க�ணனிவைர யைழ+கவ& தகன*9கி+ 

ெகா*$தா Eயிைர� பிைழ$ேதா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (9) 



 

ஞால9க� ேடா9கிய நா�:க� க�Iந� ேறவ�க�I� 

ஆல9க� ேடா,ய வயிராணி ேக�வ� கல�&தக�I� 

Kல9க� ேடாெபE9 கா�பாி தான :�&த�மண+ 

ேகால9க� ேடக� �ளி�&ேதா�க� பா,யி� ேகா �லேர         (10) 

 

நளிமல� நாபனய&த�ட �?ய ந*+கடைல 

ஒளி�மைல ம$தி� கைட&ததி� ேறா�றிய ெவா�ெபா�ளி� 

நளிாிய� பா�&த தி�ைவம ண&� பி� ற&த:ைத+ 

�ளி�&த�- "�&� ெகா�ேடா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (11) 

 

வாென�ற ெசா�+க� -ர&தா� நாE மாலயE� 

ேதென�ற ெசா�@ைம ேக�வE ம�<�ள ேதவ�கM� 

தாென� <ல�+ கரச�� Aண$ தகாவிஜய+ ேகாென�ற 

ேம�ப)ட9 ெகா�ேடா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (12) 

 

அ*+�+ ெதாழிலவ�+ காகிய ேதவி� தாக� ெப�றா� 

எ*+�& ெதா<மதி ேல�ற:�ேட ெய9க ணாரணேன 

ெதா*+�9 க�ைண -ாி&ேத தன� 8ட�+கர$தா� 

ெகா*+க+ க�ட+ ெகா,பைட$ தாரவ� ேகா�லேச.         (13) 

 

ந�<6 8�தி=9 காணாத நாரண ன�<ளப� 

ெப�ற தி�வி� னைகேபா�ற மா� பி,$தவ�பா� 

:�<6 ெசய6ெச?த கால9கேனயி� னமி��தவி+ 

ெகா�ற& த�:�ைல மாைலைய$ தா9கின� ேகா�லேர.         (14) 

 

ம�டல& த�னி னிலைன&� "றதி� வ�ைமெப<& 

த�டைல ந�னதி சா�மயி லானிைர தா���&� 

வி�டல$ ேதா� மகி> ேவ?9�ழ ேலாைச விள9�ைப&ேத� 

ெகா�ட வள&த� :�ைல$ தைலவ�க� ேகா�லேச.         (15) 

 

ஆவ�$ தைன=�ள ெவ$தைன ேயா�,யா?$ தைழ$ேதா� 

மாவ�$ தைன=�ள :�ைல நில$த� மல� நிைற&த 

காவ�$ தைன=�ள ய:ைன=9 காவிாி காளி&தி=� 



ேகாவ�$ தனமைல =�ேளா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (16) 

 

ேவலா= த�பி,$தா� :� ேகச� ெவ� ெவ�-ைறேவா� 

Bலா= த�பி,$ தா� சசி கா&த� 8ட��வ1சிர 

ேமலா= த�பி,$ தா�க6ச ேனவிய ேமதி+க�ைற+ 

ேகாலா= த�பி,$ தானாய� பா,யி� ேகா�லேர.         (17) 

 

தல68$தி யாக4& தா�ேவ&த� ெச�னி தாி+க :, 

நல68$தி யாக4 நானில$ தாலய நா�மைறேயா� 

பல68$தி யாக4� பதிென)* 8$த9க� ப�ண4த� 

�ல68$தியா�ப6ச ெகௗவிய மீ&தவ� ேகா�லேர.         (18) 

 

8�றிய பாாி@� டாகிய ேதா�ற6 8க�ெபறேவ 

ம�ற :ய�சியி� வ�வ�� ேடா வள9 "�ச��$த� 

ப�றிய த9க ெடாழி�கைட$ ேதறிய� பலEறேவ 

ெகா�ற ந�ேல< ெகா*$ேதா�க� பா,யி� ேகா�லேர,         (19) 

 

-O9கிய ேகாப$தி ல&தக� சாப� ெபா<$தவ9க 

மO9கிய த�E�ேவா* மைற&திட ம�E பி�க� 

அO9கிய ேபாதினி ல&தண� யாக மைன$�6ெச?ய+ 

ெகாO&த ன�கா)* மரணித& தாரவ� ேகா�லேர,         (20) 

 

பிலமா மில9ைகைய ெவ�< க�பாகிய ெப�ணரைச 

நலமாக மீ)* வ��ேபா� த�டக ந�:னிவ� 

பலமா மீராமைன$ தOவ நிைன+கவ� பா,யினி� 

�லமாத ராக� பிற+க வள�$தவ� ேகா�லேர.         (21) 

 

உ�டா கியபதி னாறாயிர� ெப�ைண ேயா9�க�ண� 

க�டா� கமல$ தி�ெவா�ப ேவக2 யாண6ெச?ய� 

ப�டான P�வல� வா>நாக வ�2 பாிமளநீ� 

ெகா�டா, ேய>தின6 ேசாபன� பா,ன� ேகா �லேர.         (22) 

 

 



ப�டான வா?ைம பிைன&ேத மலரய� பாரதனி� 

உ�டான க�ண� றி�விைள யாட @ண�$த+க�<$ 

ெதா�டான வாய�ட� மைற$ ேதக4$ ேதா�<�வ9 

ெகா�டாைன ய�-ட� ெகா�டா�ட ெச�வ�க� ேகா�லேர.         (23) 

 

பா,+ ெகாணாரத ென�ணிர� டாயிர� பாைவயாி� 

நா,+ெகா� ேடெய�< தாெவ�ற ேபாதினி னானி�ைமைய$ 

ேத,+ ெகா� ேடெசன+ க�ணினி� ேறா�<& தி�வ�வா? 

",+ெகா� ெச�வ� பதிெப�ற ேபறவ� ேகா�லேர.         (24) 

 

நீ)*�ற சா?ைகயி� B�மாைவ ேவ�ெகா* நீ+கி ெவ�றி 

கா)* :�க�+� ேமன� வான கனவிைற+�& 

ேத)*+ �ாிய விைன நா, ேய�றி$ தி��-ாி+ 

ேகா)*$ தக� ெபற �&தவ� பா,யி� ேகா�லேர.         (25) 

 

சம� தனி� Bாைன ேவ�ெகா* தா+கி1 சய�-ாி&ேத 

அமரைர+ கா$தவ� ப�னி� ேதா�மைற$ ெதளைவத�ைன$ 

கமசாி :�ைல பி� கா$தி�& ேதபாி காச6ெச?ய+ 

�மாE ேமதிக� ேம?+க� ெப�றவ� ேகா�லேர         (26) 

 

மாாியி ேன� ெகாைட யி&ேதா�க ெளௗைவ மன9�ளிர1 

சீாிய வாைட ெகா*$ேதா�க� ேபாசன6 ெச?ய ந�ல 

Kாிய ெபா�னிைல Q&ேதா�க� பாாி ெயனெமாழி&த 

"ாிய வ�ள @தி$ேதா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (27) 

 

தணவாத நீதி -ாி&ேதா� ம�ட& தாி$தன&த� 

பணமாக$ தா9கிய ேசாE6 ேசாழE� பா�,யE9 

கணமாக1 ேசாபன� ப&த2ேல நி�< ைகய தனா� 

�ணமா? மணமிட+ க2யாண� ெப�றவ� ேகா�லேர         (28) 

 

வ,யா?� பன&��* K�றா சாகிய ம�னவ�+�$ 

�,யாக K�< பழ&தர லாலவ� ேதா$திர6ெச? 

ப,யா�+ ெகளிய� மி1சி+க நா� ெகE� பாட�ெப�ற 

�,யா� ெபாிய ெகாைடயா� ெபாியவ� ேகா�லேர.         (29) 



 

த�டா மைர�ெப�ைண தா� ெப�ற தா@& தரணி1ெச�வ� 

உ�டான வா?ைம =ைடைம யினா@ :ண�&ெதௗைவயா� 

ப�டா9 �,யி� ெபாிேயா ெரன1ெசா�ன பாடறைன+ 

ெகா�ேட ெப��-க> ெகா�ேடா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (30) 

 

பண$தா யிர6ெச�னி1 ேசடE ேம$த� பக�&தவில+ 

கண$தா� மி�&தவ ெரௗைவைய ேயா�ெசா� கழறிெவ�ல 

மண$தா மைர+ைக மணி�ெபா� கடச$ைத வா9கியவ� 

�ண$தா� ெகா*+க� -ைன&தவ� பா,யி� ேகா�லேர.         (31) 

 

பிலமா மிராகவ� காைதைய+ க�ப� ெப�க1 ெச?ய 

நலமா மதிெலா� சீாி� ச:சய நாடவிட$ 

தலமா& திைசெசா� சரRவதி சா�ற$ தயி�கைட=� 

�லமா� மாக�ெப� றாரவ� பா,யி� ேகா�லேர.         (32) 

 

ெதா*$தந� க�-ைட+ க�னைக ேக�வ� <யாதனா� 

க*$� வ�கி�ற ேபாதவ� ெகா9ைக+ கர�பறி$� 

அ*$தவ� "ட� பதியினி லாய� ெப� ெவ�ெணய�ப+ 

ெகா*$த வர�ெப�< வா>ேவா�க� பா,யி� ேகா�லேர         (33) 

 

ஆட� பதி+� நிக�கட� பாடவி யானதிேல 

ேதட� காிய ெபா�ைள+க� ேடதமி> ெச�பியவ� 

நாட$ தய4 -ாி&ேத பி�பாக நட&�வ�9 

"ட�பதி1 ெசா+ைக ேயவ�ெகா� ேடா ரவ� ேகா�லேர.         (34) 

 

ந�பிட ேவயிைட+ கா)Sாி �சைன நா),ைவ$�1 

ெசா�பிட+ க�டன� பா�,ய� பாத$ �ைணயி�விழ 

அ�பி* ெச�னிய ன�பைன� ேபா�ெறன வ�றாச� 

��பிட1 ெசா+கைர+ ேகாவி�ைவ$ தாரவ� ேகா�லேர,         (35) 

 

நாலா கைல+ெக�<� வ�லவ� ேசாதைன ந�பலைக 

ேமலா பி�&தா� கீழாகி நி�றிட ேம�ைம ெப�< 

நாலா நிைறகி�ற ேபெரO தாம� :� ன�றமிழா� 



ேகாலா கல1ச9க� ெவ�ேறா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (36) 

 

ச9க$ைத ெவ�றவ� ம9காத நீதி தமிOைர$ேதா� 

�9க+ கேஜ&திர ேமா)ச: மாயிர6 ெசா�னவ�ேலா� 

எ9க) கிைறமகி> பாகவ த:ேம ழாயிரமா?+ 

ெகா9�� றவாணி கடா)ச$தி� ெச?தவ� ேகா�லேர.         (37) 

 

அ�ேபா �கE மறியாத மாய னவதாி+க+ 

��ேபாத ய�றமி ழா�வி�ம ேண$த+ �வைலய$�$ 

த�ேபால வா>4 தைழ$திட+ க6சைன$ தா+�பத+ 

ெகா�பான ��ைக ெயE6ச$தி யி�றவ� ேகா�லேர,         (38) 

 

மதி$ேத வ�கி�ற Aதகி யாதி வ�பைகைய 

மிதி$ேதறி ெவ�< :னி&ேத வ�கி ற ேவழ$ைத=� 

எதி�$ேத ம��ைப� பி*9கி=9 க6ச�: ேனமி+க�ண� 

�தி$ேத =ைத$தி* கா)சிெப� றாரவ� ேகா�லேர.         (39) 

 

மாவா யிர�பல :�ள பரா+கிரம ம��க6ச� 

ேமவா யமார ேமவிய பி�ன� விள9கெவ9�& 

ேதவாதி ேதவ ெனன4+கிர ேசனைன1 சீ�ெபறேவ 

ேகாவா? ெமௗ2 தாி$ேதா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (40) 

 

க6சைன� ெப�ற 4+கிர ேசனைன+ காசினியி� 

மி6சிய நீதி ெச@$தர சா+கி�ெபா� �திவல� 

ெந6சி@ வ&திவைர�பதி னாயிர நீ� ெபாிேயா� 

�6சர ேம�ற வ�ேவா�க� பா,யி� ேகா �லேர.         (41) 

 

ஞானக மாய+ �Tர ரைழ+கந� மாம�ைச$ 

தானா� �தியி� க6சன� U8க� த&தியி� ேம� 

ஆன ெபாதிைய� பறி$�� Vதா�பர மான ெவ�லா� 

ேகானக� பா�+க� -ைன&ேதா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (42) 

 

 



ஒ2ெப< ேமக9க ேளைழ= ேமவ வவாிெய�லா 

ம24ட� மா&தி� ெபாழி&� வ�&தி மகபதிபா� 

ெம2விைன+ "றிட ேமதினி+ ேகாவல� ெம?�-கைழ+ 

�2சE ேம$த�ெப�றவ� பா,யி� ேகா�லேர. -         (43) 

 

கைடயா? மகர$தி� ெச?கி�ற ெபா9கைல நாரண�றா� 

தைடயாக வ)ெகா�ட ெத�றறி யாம� சதமக$தா� 

பைடயாக ேமத9க ேளைழ= ேமவ� பரென*$த 

�ைடயான ேகாவ�$ தன நீழ னி�றவ� ேகா�லேர.         (44) 

 

மண:�ற :�ைல -ைன�ர ேகா த�ன மாயவைன� 

பண:�ற ேசடE ேம$த நிைன&� பலவித$தா� 

உண�4�< நாண� பதினாயிர� வி�ர ��ண வ�ன9 

�ண:�< மா?$தர லா�றி� ��றவ� ேகா�லேர,         (45) 

 

மாதன9 ேகா, மணி�பணி� ேபைழ மல�ம9ைகேக� 

சாதன1 ேச,ய� ம�ெற�ம� ெப�ணினி� சா�சிவிைக 

சீதன$ ேதE பதினாயிர�பல சீ�சிற+க+ 

ேகாதன� ெப�ைண+ க�ணE+ கி&தவ� ேகா�லேர.         (46) 

 

தவளெமா� பாெமன+ க)டமி� தாய� தைனய�ட� 

உளமகி> மாயE9 ெகா�ேட ய:ைனயி @�ணவ+கா� 

வள:ட� ற9க ளனமீ&� மா@+ கவாமி�த� 

�ள49 ெகா*$�� டகமகி> ேவாரவ� ேகா�லேர.         (47) 

 

�,ேகா$ திரெமன1 ெசா�வா�க ெளா�ைற1 சதாிசன� 

அ,ேகா$ திரமிைள யா�� ேதாவ�< நாரதE� 

ப,ேகா$ திரமைன ைய&� நில$திE� பா�$�வ&த 

�,ேகா$ திர:ட� வா>ேவா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (48) 

 

அ�<ைம W�தி� ேவ9கட� ச&ததி யாெரா�வ� 

க�ெறா* கா2ைய :�ைலயி� கா+�� க*�பக2� 

நி� றிட வ&தி*� ேதவாலமி�த$ைத திேன தின:� 

��ெற*$ தா�ட� ",=� டா ரவ� ேகா�லேர.         (49) 



 

ந�றா கவெத�ற ேகாடான ேகா,கண�லமி�த� 

தி�ற ரதி�பல9 க�டெதா� றி�ைல1சி� றாய�+க�பி 

ெனா�றா?+ கவள9 ெகா*$தத னா@ட ேலாடவ��+ 

��றா� பதவி ெகா*+க�ெப�றாரவ� ேகா�லேர.         (50) 

 

மாகன க$�� ��றன காளி9க� வா>தட$தி 

னாகன கி�<� வாகிய வாய� நல�ப�கி$ 

தாக மக�ற மய+கிய வ�விட& தா�:றிய+ 

ேகாகன ைக+க) க�ைணெப� Kரவ� ேகா�லேர.         (51) 

 

Aபால ன6ெச?வ ரா�தி� பாலன� ேபா&� ெச?வ� 

நாபால ன6ெச?வ� ந�லமி� தீ&� நளினமல� 

மாபாலன6ெச?= மா�பE மி1சி+க வா>4 த�� 

ேகாபாலன6ெச?வ� ேகாபால� ேகாவல� ேகா�லேர.         (52) 

 

தவ:ள வி�டல$ ��டான வ�ட�+�$ தானமி�த� 

உவைகய தாக4 :�,ட வ�பி @தவிெச?ேதா� 

-வனெம லாமிவ� -�ணிய ேமால� ெபா9�தலா� 

�வலய$ த�ட ெசன நிக� ேடாதிய ேகா�லேர.         (53) 

 

உண$தா� பிற&த 4யி�கM+ காரமி� �தவி-க> 

மண$தா லவ�+� வOவாைம யா@� வழ9�ெநறி+ 

சண$தா@ :�ம� ேவ&த னறி&� கன&த&தி*9 

�ண$தா� ெபா�வெர� ேநத� ெப�றாரவ� ேகா�லேர.         (54) 

 

Aபார& தீர4& த�ைக+ கபால� -னனிைறய 

மாபாரத :,$ தாென�<� ெவ�ளி மைல+கட4� 

சாபாட� ெச?த� நா�:க� றாE நல:ண�&� 

ேகாபால ென�< வண9�ம� ேப� ெகா�ட ேகா�லேர.         (55) 

 

த�ம� :த2ேயா� தா9கிய ேவட& த�திெய�ேற 

ெப�ைமய தாக வறி&த ெம6ஞான� ெபாி�ைடயா� 

இ�ைம=9 க�ட சகாேதவ ராய ாி�E�ேவ 



���ல9 கா+�ெம� ேற�றதனா� ேச)ட9 ேகா�லேர.         (56) 

 

பாட� ��கி :� னா,�� பா�கட� ப�ளிெகா�M� 

ேதட� காிய ெபா�ளான நாரண� ேறவைரநீ� 

நாட� �ாிய நரராக :�ைலயி னாரணனா?+ 

"ட� பிற+க விைளயாட� ெப�றவ� ேகா�லேர.         (57) 

 

ஆடவ& ேதா*யி� மா?&தி* Kல�ற ன9க$திேல 

நாட4யி�-�& ேதயவ� ெச?� நய&தபி�- 

ேதடாி தான த� Eட2� -�&தி*6 சி$திக�<+ 

"*வி) ேடவசி சி$த� மரபின� ேகா�லேர.         (58) 

 

ஆயிர நாம$ தவ��1ெச? Aசைன யானெவ�லா� 

ேநய மிவ�கட� ேபர�ளானிைற ேவ�றல�லா� 

ராயிE ந�ல சித�பர& த�னி� றமனிய�ெபா� 

ேகாயி லைம$�� சார6 ெச?தாரவ� ேகா�லேர.         (59) 

 

நிலவிய ெவ�ளி+ கிாியான க$தி னிைன&�நித� 

நல:ள ேவIவி� கான9க� பா, நய&��கி 

அலமா வி+கிய வானாய� ேதா�< ம�M�வா9 

�லெமE� ேபறைத� ெப�ேறா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (60) 

 

பிரேதாட6 ேசவி+�� ெப�மக ேவ&�� ெப�ைமக�* 

திரமா மைனயி�ெச� ேறசைம$ தாள1 சி<வன�ேபா 

மறவாம� Aசைன ம� �),� ேகா2ட மா�மைத+ 

�ைறயா� <ைட+க வத29க மா+கிய ேகா�லேர.         (61) 

 

:O$தவ� ேபா�< மா� ெச?த :�-ர ெவ6சமாி� 

வO$�ா� ேறெதா�< வாேனாரைம+க வதி2�&� 

மO+கர� ெவ�றி ெபறேவ மகி>4ட� வான&ெதாட� 

ெகாO$த ந�ேல< ெகா*$ேதா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (62) 

 

 



கவைல யி�லாம� சக$�யி� வாழ+ கட4ள�& 

தவறிைல யாக$ த�ம9க ேளா9க4& தானறி&ேத 

உவைகய தாக4 ெம9� நிைற&தவ ெனா�ெடா,ைய+ 

�வலய மாெவன வா�ேடா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (63) 

 

மீறிய ஞான1 8ட�விள+ ேக�றிய ெம?=ண�வி� 

ேறறிய மாத� 8ைவயா� 8கி$�1 ெசய�ெபறேவ 

ஏறிய ேகா, =க�ேபா?$ திாித =கமதனி� 

"றிய Kல ரவதாி$ ேதா9கிய ேகா�லேர.         (64) 

 

நலமான Aைசயி� சி�றாய� ேக),ட ந�லமி�த� 

இலேதெக� ற&தண� சீறிய ேபாதவ�+ கீவ�ேவ 

பலனா�� ேவ�வியி ெல�னா� ெம�றிவ� ப�ைபெய�லா9 

�லமாத� "றி வண9கிய பா,யி� ேகா�லேர.         (65) 

 

உைரகட வாதவ ர�பாள� மாதவ ேனாாிர�* 

மைரமல�� பாத மறவாத சி&ைதய� மாயவ��$ 

திைர=< பா�கட X&� தயி�ெந? ெசறியெவ�<� 

�ைரகட� K�< மைம$ேதா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (66) 

 

ஆட@� டா� மயி@ மாவ: ம�பிெலா�றி நாடநி� ேற=ற 

வாட49 ேக),* நா�மைறயி� 

பாடெல� ேறவி� ணவ�) களி+க� ப8�-2=� 

"டயி� ேம�க4� ேவணிைச "<வ� ேகா�லேர. .         (67) 

 

வள&ைதயி ேலபிைற ேபாேல த�ம� வள��பவ�க� 

தள�$தவ�+ ேகா*+ கா),னி� பாலன& தா� ெகா*+க 

உள&தய வானவ ாீயா வ� :�I :ய��ல$ேதா� 

�ள&ைதயி� வ&தவ�+ ேகவி�& ேதெச?வ� ேகா�லேர;         (68) 

 

அ*$ேதா� ப8விE+ ேகா�பி, -�ைல பளி$தவ�க� 

ந*$தா ரணியினற பா+கிய� ெப�< ந� ேச?க� ெப�< 

எ*$ேதா9� ெசா�+க� ெப<வா ாிவெர$ தைனபி,-� 

ெகா*$தா ாிவ�பல னளவி� �ைறவில� ேகா�லேர.         (69) 



 

ந<&திைர �சிய K�றைர ேகா, நதி�பலE� 

அறி&தன ேவத$தி ன9க :ைர$த ததிசயமா?1 

ெசறி&திவ� ேதE4� நீ��* வா�8�ற1 சி&�-ன� 

��&�ளி+ ெகா�பி�ைல ெய�<� -னித�க� ேகா�லேர.         (70) 

 

மீற$ தவ$த�& ேதவ� ந�வர� ேவ�ட$த�� 

ேபெற� -விதனி@�ெட� பரானி� -னித�+கித& 

ேதற� பல�& ெதளி&த�- "�&� ெச?தா@டேன 

"ற� ப2+�ந� வா+��ள ேபறவ� ேகா�லேர.         (71) 

 

வ,வி @தி$த பிராமண ராதி வ�ண9கM� 

ப,யி @தி$தபி� C�A� ,�பிற� பாளெர�பா� 

ெந,யவ� ற�E�� ேபாேல யக$தி னிைன+கவ�< 

�,மி:& C@ட� நா� பிற& தாரவ� ேகா�லேர.         (72) 

 

ச�-வி ன�கனி சி�றாய� க�ணE� தா�ப�க 

அ�ெபா னிைற&தன "ைடெய*$தவ ளாய� :�பா?$ 

த�பிய பா�வ&த ெத�றன ணீெகா�* தா� ெச�ெகன+ 

��பி)ட வ� ெசல வாைசயி� லாதவ� ேகா�லேர.         (73) 

 

தலெம$ தைன=� டத�ேக�ற Aசைன தான த�ம� 

பலைன$ த�9ேகா, க�னிகா தான9க� ப�ணி+க�பி� 

நல:�ற ேகாசைல ேபா@� ேசாைத நக�+கழகா9 

�லப$னி மாத�) ெப�ேறா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (74) 

 

மரகத ேமனிந� மாயE� பா�வ�ண மாதவE9 

கரசதமாகிய வாய�� க&�க� க�ட,+க 

உரமிக ெவ�றி கவ� மி�வ� :வ&� வ&� 

�ரகத ேமறி விைளயாட� ெச?தவ� ேகா�லேர,         (75) 

 

ம�டல$ ெத+� :ளதா� பலநக� வா>வதிேல 

தி�,ற� க6ச� வராதெதா� றி�ைல ெசா� ேச�நகாி� 

அ�ட� படாத வர�ெப�< நாM மண9கின�) 



ெகா�*�ற ந�றி� வா?பா, வா>பவ� ேகா�லேர.         (76) 

 

சவைல விட:ன� மாேயா� வி�ேணா�+�+ கைட&தமி�த� 

உவைகய தாக ெவா�பா� கட2 @தவி ெச?தா� 

தவளித பா�கட$ ேததின& ேதா�<& தனியமி�தா� 

�வலய& த�னி� கவைலக Y�&தன� ேகா�லேர.         (77) 

 

ேமவிய ேதவ ரைனவ� ேராம9க� �சியவா� 

ேதவி= மாய� ம,நா� :க� :ைல ேச�8�தி 

ஆவி= மீச ன,$தல& தீ�$த மதி�மயமா9 

ேகாவின� பாலன6 ெச?ேவா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (78) 

 

மாறா� பாி4ட னாய�9 க�ண E மா8ணவ� 

ஆறா ெமன1ெசல வ�-ற� ேபா+கி�ைல யாக நி�< 

ேபறா?� ப8$த9க� பா�பாதி Qய�ெப� ேறயிர�* 

"றா?+ கிழி+க மகி>ேவா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (79) 

 

அட+க :ைடயா சாிய த�ம மறி&� ெச?வா� 

கட+� ம  ெநறி தா� கட வாதவ� நாரண�+�$ 

ெதா*+�� விளாவினி லாயிர& தீவ�$தி ேதா�ற ெந?ேய 

ெகா*9க வச9க� க�ைண ெப� றரவ� ேகா�லேர.         (80) 

 

ேசவி&� AI மானய� றாE6 சிற&ெதா�றதா?� 

Aவி&த மாக வளா&ேதா� றி��ெபய� ேபா�<த�� 

நாவி&த மாக வன&த மைறக� நவிலவ� ேபா� 

ேகாவி&த ப)ட& தாி$ேதா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (81) 

 

ெதா), ர,+ெகா�* ம�டல� வி�டல6 B>&தள&த 

ெந),ந� பாத� மலதர� ைவ+� ெந*மைன ேயா� 

ப),8 ச�+கபி ேடக:ைல�ட� பா� ெசாாிய+ 

ெகா),2� வா>ப8 �&தவ� பா,யி� ேகா�லேர.         (82) 

 

 



C�ெற� ,��பதி+ காைலயி� A9�ட Z�<�ப$ேதா ேட�றந� 

பா�ப8� Aசைன+ ேக�றன ெவ�ெபா�M� 

ேக$தி ெபறைவ$� மா�+க9க� ேதா< நிைற&தச$ர9 

ேகா$திர� வாழைவ$ தா�ந&த ேகா��ல� ேகா�லேர.         (83) 

 

சா$திர+ க9ைக� -ன�ப, ேவா�க)�1 சா�ய:ைன 

மா$திர ம�பல மாடா வி,��ைற வ&த ��ேடா 

ேந$தி ய:ைன=9 காளி&தி ேகாதா விாிநிைன+க+ 

ேகா$திர ேமா9கி+ ��வாழ வா>கி�ற ேகா�லேர.         (84) 

 

வ�ேதச காலமி @$திர� ேபா?வ� மாயவ�+�$ 

த�ேதசி பா�8ட$ த�ைகயி� வா9கி$ தயவதனா� 

அ�ேளற Pக வைன$தாய னாெர� றர9க�-க� 

��ேதசி கைண�பணி ேவா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (85) 

 

களிவா கன�ெபற+ கட�கட� ேதயவ� ந�ைமமன$ 

ெதளிவாகி ெய9க� ப9கைன1 ேச�&தக6 ேச�த�� 

ஈளி�மா மல� :�ைல யாய�+ கிய�ைகந� வாச:<9 

�ளி�வாச சா&த9 ெகா*+க� -ைன&தவ� ேகா�லேர. .         (86) 

 

எ�றா� -வியி 2வ�ேதE நி�ற� நாக$திE� 

அ�:ள வ&த திவ�ேதE ேவய க� A4லகி� 

எ�றா @ழவ ாிவ�ேதE வா@ர ேம$திைவ$�+ 

��றாத ெச�வ9 ெகா*$ேதா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (87) 

 

ப�டா& தவ�-� ேயா�வி&தியாதா� ப�பமி�ைன 

உ�டான ச+கர$ ேதயைம$ ேத=ய� ேயாகமிக+ 

க�டா� விஜய ன�ேச? பிரவிைட காசினியி� 

ெகா�டா னாபதி த9ேகா$ திரெமE9 ேகா�லேர.         (88) 

 

உ�ள -வியி� ெபா��பைட$ ெத�ன 4த4-ன� 

ப�ள நிைற&த தடாக:� டா+கி� பாி&� நிதி 

அ�ளி+ ெகா*$� மிவ�ேதE வா?ைவ$ த�&� -�ைல+ 

ெகா�ள ெவ�ணா�� த�ம� -ாி&தவ� ேகா�லேர.         (89) 



 

இ,+க), ெச?�மி� னி�லாம� ேமக9க ெள9�மி�றி� 

ப,+க), யா�* பனிர�* வா+கிய� ப�Iம�னா� 

ம,+க), ேமட மதினா�� ேகா)க� மய9கெவ�< 

ெகா,+க),+ ெகா�ட �ர�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (90) 

 

தலேமழி� மாய� சமய� வ�$திட$ தா� ��வா? 

உல"* நா�� வ�ண: ேமா9கி ெயாளி ெபறேவ 

கலமா? ந*வி� ைவணவ நாரண ந�@�வி� 

�லேம4 ைவணவ ராகவ$ தாரவ� ேகா�லேர.         (91) 

 

கல$தன யாக9க M�ளன ெச?� களி� -னல�� 

தல$ைத� -ர+கி�ற ேகானாதி ந&த� ச&ததியா?ச 

ெசால�-கேழா9க ம<ெநறி ேயா9கிட1 B>&தமதி+ 

�ல$தினி லாதவ� த9ேகா$ திரெமE9 ேகா�லேர.         (92) 

 

நல$ைத� ெபா��பி ய�ெளா�< நா��ல ந��றலா� 

பல$தி லதிக மிவ�ப6ச ெகௗமிய� பா�ெகாளலா� 

றல$ைத விள+�� -னித மிவ� ெபா�) டாென�றதா� 

�ல$தி� றிலதெம� ேறாத� ெப�றாரவ� ேகா�லேர.         (93) 

 

Kல$ தி�ம� மா�ப E�வி� :ைள$தவ� ந� 

சீல$த� ேதEைவ� பாலன6 ெச?பவ� ெச&தி�:� 

கால$தி� பி�ைன� பிரா), ெயன�ெப�ற க�ைணெயE� 

கல$த� ஞான$த� ேம@�ற பா,யி� ேகா�லேர.         (94) 

 

மைறேயா� வா�:த னாலா� வ�ண9க� மா�- ெபற 

:ைறயாக Pணி ன<ெந=� பா@ ேமா�பிற4� 

நிைறவாக ேவ�,ய ெவ�லா :தவிய நீதியினா� 

�ைறயாத ெச�வ ாிவெர�ற ேபறவ� ேகா�லேர.         (95) 

 

நாவில ன9க� -சி�ேபா�+�1 8$தி=� ந�கவ�லா� 

Aவி� விள9கிய ேதவா லய9கைள� ேபா�றிடேவ 

ேமவிய தி9கM� ெவ?ேயாE� ேபால வி,விள+�+ 



ேகாவி� விள9கெந? Q&தவ� பா,யி� ேகா�லேர. -         (96) 

 

ெநறிெப< ேச?+�� -க�+�ா� லா)சி நிைல+கெவ�<6 

ெசறிபல மான மைன பனி ர�,E6 ேச?:தலா? 

அறிவாி தாமக ேம� :க), லாிதிைசயி� 

�றிெபற ேமட மிடப�ைவ$ தாரவ� ேகா�லேர.         (97) 

 

காதா @ண�&தி*6 ேசாதிட9 "<9 கனேயாக:� 

ேவதாக ம9க� விள+கிய ேயாக:� ேவ<ள�� 

ேபாதா ெதன:� வியாச ரறி&திவ� ேபா�றவள� 

ேகாதாளி ேயாக மதிகம தா�ெப�ற ேகா�லேர.         (98) 

 

ெநறியா� சக$தினி� கீ�$தி ெப�ேறா�க ணிைறெச�வெர� 

நறிவாள� ேபசிய த�லாம ல�பெர� றா�ைமெப�ேறா� 

ெசறிவான ேவத$தி ன9க மறி&� ெசயைலெய�லா� 

�றியா =ைர$தமி� ��ேடா�க� பா,யி� ேகா�லேர.         (99) 

 

ெசO�பாாி� :�ன9 ெகாடாம� பிற&� திாியவ�+� 

மO9காத ெச�வ� வ�வ��ேடா வதி� வா�றி&� 

ெதாO�பா? வ<ைம$ �ய� தா9கி1சி$த6 8ழ�பவ�+�+ 

ெகாO�பா லன9க� ெகா*+�& தியாகிக� ேகா�லேர.         (100) 

 

அ,யி� ெபாிய �லகள& தான, யாதிம�ன� 

:,யி� ெபாிய� ேசாழ� றி�:, :$தமி>ேச� 

ப,யி� ெபாிய� பா�,ய� ச9கமி� பா�லகி� 

�,யி� ெபாிய� ேகாபால� த9க� �ல+�,ேய.         (101) 

 

தர9க ெமறி=& தி��பா� கட2வ� த� மைன ேபா� 

அர9க� �யி@� பிரானM ளால�ட ரா?$தைழ$தா� 

வர9க� ெபா�ற ேகா�ல� பாைவய� மகி>வைடய 

உர9ெகா� ெப��-க>ெகா�டா���வ� ேளா9க4 ேம.         (102) 

 

 



வா���வா���வா���வா���....    

 

�Tலாழி ேகாவல� ேகா+�, வாழி ெகா,+க�ட 

உ�வாழி :�ைல நில�வாழி யா+�ல ேமா9கிவள� 

தி�வாழி பா, நக�வாழி ெவ�றி1 சிற&த:�ைல 

ம�வாழி மாமைற வாழி தமி>நித� வாழியேவ. 

 

ேகா�ல சதக� ��றி��ேகா�ல சதக� ��றி��ேகா�ல சதக� ��றி��ேகா�ல சதக� ��றி��....    
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