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மீனா	சியைமேபாி�  அகவ� . 

 

அபா! �ைண 

 

ப,கய'தி�ேவ பா�வதி-ைமேய 

ெச,க.மா�த,ைக ேதவிமீனா	சி . 

இ,கித�ெபா�ேள ேய#திைழயாேள 

ம,கள நிைற#த மாத,கேதவி 

பராபரமான பர12ட�  விள%ேக 

தராதலபைட'� தாென3#த�ளி 

நிராதலமாக நிைனவி)�#� 

4ராதனமாக�  4'தியி)�# .� 

(%ேகாண'தி�  (ைறதைன�பயி�றி 

ச	ேகாண'தி�  தைகசைன%கா	� 
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வாைய'திற#� வாெவ�றைழ'� 
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மா	சிய<டா	சர வைகெயன%ேகாதி 

=	சாசர'இி�  2�%கமறிவி'  
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ந62ேவலா�  நா%ைச�பி;%9வா8  
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மா�%ச.டD%9 வய�பதினா@ 

தீ�%கமாயளி'ேதா�  ேதவிபராபாி 

ய%9வட'தி யேநகமா8�H.; 
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மாைன�பி�'த வரத�மகிKெகா�  

ச�பாணியாக6  ச#தியி)�%9  
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அயி�ேவேல#தி அ�4டனி�றா8  

பா'திரேம#தி ப)தாென;'� 

I'ைத-ைத%ேகா�  ெகா12,கிளிேய , 

ஆ'திரமாக வ#தளி'தி	; 

நீப�ரமாக நீெயைன%கா�பா8  

வாK7வ@ைம- மினி�படமா	ேட�  

ேப�வ�ெபா�L  ெப	44'தி-  
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ேமாசக,களெச8- ேமாகினி�ேபைய 

நாதாச1ெச8-  நாறாயணிேய 

காமைனெயறி'த கன�க.ணாேள 

வாமபாக'தி�  மகிK#தைண#தவேள 

அB7,கி)-மா யம�#தவான#தி 

சB7,கி)ய#  தாென3#தவேள 

ஒ�ப�கிரக( (ட�பைட'தாF  

அ�4டேனகா'  த�!4ாிபவேள 

ஒ	ட6சியாகி ேயா,9மமைனேய 

ெச	�6சியாேள சீ�பத'தாேள 

ேவ�6சிெய�@ ேம�ைமெப� றவேள 

ஆ�6சிவ�பத'  த�4ெப�றவேள 
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உ�றைன �தி�பவ�%  ெகா�9ைறவிலதா�  
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�	டவி�ளD  2;ெகா	ேடாி-  

மசான�'திரD  வா8ெகா!ளி�ேப-  

 

கசான'�ைற-  கனHத*ரD  

ஏவF%கிைச#த விர'தகா	ேடாி-  

நாவ�9ளாி ந;,கேவப.ணி 

எ�வா� 'ைதேக	; எனேதவ�ெச8� 

எ�வசமாக இ�#�ர	சி�பா8 

விட'தி�னா7  ெவ�றியகாய(  

இடப(4)- ெமதி��ப;பா86சF  

உ�Dைடயகவ ெலா�ெபா3ேதாத 

மி�ெனாளிேபா�வி	  ேடாடேவப.O  

க�னி%கிர#தி க�யகாமாைல 

ம�னியேசாைக ம�#�@9	ட  

9'�1=ைல ெகா�தானபி'த  

ச�@�ேப�ெசா�  தரணி(�பனிேபா�  

சீ%கிமாக'  ெதாி'திட�பா�'தி	 

டா%கிரெச8� அத	� நீேயா	; 

மாFக#ேதா� மேதா�ம'ததிேய 

கால�வ#தா�  க;# �ைத#��	ட 

HவினிFைற-  ெபா�ேனமி�ேன 

ேதவ�க!பணி-  சிவசி� ச'திேய 

Hதவசிய( . 4வியிேலவிைஜய(  

நாத� கி�ைப-  வசீகரன�கி 

 

பாசவிைனயி�  ப#தமக�றி 

ராசவசீகர#த#த�ளமணி 

சி@'ெதா.ட�பி!ைள சீராள� ற�ைன 

அ@' �.டவைரயைண#தவான#தி 

அ1ஞான'ைத யகல'�ர'தி 

ெம81ஞான'ைத விள,க�ப.O  

பாட�ப�%க�  பாவைனெச8� 
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